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Abstract 

This paper discusses the subject of social- and healthcare workers in the Danish homecare sector. 

During this paper, different issues in the Social- and healthcare system is approached and analysed 

both pre, during and post the SOSU-education. The project group explores a technical solution, by 

suggesting an app, as the solution to issues including a bad reputation in the public and the media. 

While trying to enlighten issues, like the high average age of social- and healthcare workers. A low 

enrolment and high drop-out rate which includes the high number of students not completing the 

education. The project group completed a major literature study with relevant and valid articles from 

the “Danish institution for social- and health research centre”. Furthermore, this paper was written 

with methods and theories taught, during the lectures of the first three semesters at Roskilde Univer-

sity Centres Humanities and Technologies bachelor course. The group found the most important con-

clusions in this paper, that the app will not directly influence the social- and healthcare workers and 

their profession. However, there is a possibility, that a more positive public discourse on the subject, 

may result in a higher level of interest in social- and healthcare work from the younger segment, and 

therefore will result in a less stressed public homecare sector.   
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Indledning 

De seneste år har ældreplejen og de dertil knyttede social- og sundhedsfag, været omtalt i medierne 

såvel som i daglig tale. Specielt manglen på arbejdskraft har været i centrum og i en sådan grad, at 

det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), har lavet et tema herom kaldet: 

”Mangel på velfærdsmedarbejdere” (Lauritzen et al., 2022). Ifølge VIVE kan denne mangel skyldes 

en bred vifte af problemer, der rammer forskellige steder på arbejdspladserne og i uddannelsessyste-

met. I rapporten vil der primært blive fokuseret på problemer, der præger uddannelsessystemet, da 

projektgruppen vurderer, at det er det bedste sted at indlede et løsningsforslag. 

Med henblik på det ovenstående problem, går rapporten i dybden med, om en app kan mindske de 

problemer, der præger SOSU-uddannelserne. Der er blevet udført et interview med en vejleder fra 

Zealand Business College samt lavet et stort litteraturstudie fra VIVE. Ud fra interviewet og littera-

turstudiet, undersøges de udfordringer, som SOSU-uddannelserne har samt hvordan man kan for-

bedre det med en app. Formålet med denne rapport er derfor at undersøge om man kan lave en tek-

nologisk løsning, i form af en app, der kan hjælpe den offentlige omtale af SOSU-faget. Samtidig 

skal løsningen gøre det lettere tilgængeligt for nye og kommende SOSU-studerende at få mere kon-

kret viden om den uddannelse, de skal i gang med.  
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Problemfelt 

Mangel på personale 

Som nævnt herover, mangler Danmark sundhedspersonale. Helt præcist vurderes der til at mangle 

helt op mod 40.000 SOSU’er og andet sundhedspersonale frem mod 2028 (FOA, 2019) Selv med de 

fastholdelsesplaner, der bliver overvejet på nuværende tidspunkt(Kjer et al., 2022), mener projekt-

gruppen ikke, at problemet kan løses udelukkende ved at fokusere på fastholdelse af personalet. Det 

er også nødvendigt at overveje mulighederne for at få mere uddannet og motiveret personale ind på 

arbejdsmarkedet. 

Der kommer dog ikke til at være lige stor mangel over hele landet og nogle steder er det værre end 

andre. Blandt de værst stillede kommuner findes Ishøj, Halsnæs, Læsø, Fanø og Frederikssund. De 

bedst stillede kommuner er Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Rødovre, Gladsaxe og Tårnby (FOA, 2019). 

Der er altså ingen geografiske barrierer, der begrænser behovet for personale. 

Der kan være flere årsager til denne akutte mangel på arbejdskraft indenfor SOSU-områderne. En 

årsag, der kan ligge bagved er andelen af SOSU’er, der arbejder fuldtid. 

VIVE har lavet en undersøgelse over hvor mange SOSU-assistenter (SSA) og SOSU-hjælpere (SSH), 

der arbejder fuldtid, både i regionerne og kommunerne. På figuren ses det, at SSH’er og SSA’er, der 

er ansat i kommunen, rangerer lavest. Hvoraf kun 12% SSH’er er på fuldtid og kun 25% SSA’er er 

på fuldtid. SSH’er ansat i regionerne følger lige efter, med 26% i fuldtidsarbejde. I alle tre kategorier 

er det altså tæt på, eller under en fjerdedel, der arbejder mere end 36 timer om ugen. Dette er markant 

lavere end alle andre kategorier beskrevet i rapporten og lavere end gennemsnittet i både regionerne 

og kommunerne. Procent-fordelingen kan ses på figur 1, der er taget fra rapporten, herunder. 
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Figur 1: Skema over arbejdstidsfordeling (Larsen, 2022, p20) 

En anden grund til, at der kommer til at mangle flere SOSU’er i den nære fremtid er, at flere nuvæ-

rende ansatte står på randen til pension. Ifølge VIVE er det ikke blot gennemsnitsalderen blandt bor-

gerne, der er steget over de seneste år. ”Bare i perioden 2010-2019 er andelen af SOSU-personale 

over 60 år steget fra 7 til 14 pct. (Rostgaard, 2021)…” (Ibsen, 2022, p. 20). Også det personale, der 

skal passe på de svage borgere, bliver ældre. Dette problem kan kun løses ved at få yngre personale 

ind på arbejdsmarkedet. Ikke nødvendigvis kun i form af unge, der vælger og bliver på uddannelserne, 

men også de ”midaldrende”, der måtte vælge uddannelserne.  

Praktikchok 

SSA og SSH-uddannelserne har også problemer. Frafaldet på SOSU-uddannelserne er dobbelt så højt 

som på de andre erhvervsuddannelser, nemlig 14% kontra 7%. ”Særligt stort frafald blandt erhvervs-

uddannelser: 14 pct. af elever er stoppet efter 3 måneder på hovedforløbet. Det er dobbelt så mange 

som gennemsnittet af erhvervsuddannelser.” (Ibsen, 2022, p. 20).       

Udover et stigende fald i den indledende del af uddannelsen, er frafaldet i løbet af uddannelsen også 

højt. ”En nylig analyse fra Rambøll har vist en stigning i frafaldet fra 31 pct. i 2018 til 37 pct. i 2020” 

(Ibsen, 2022, p.20). Selvom der ikke findes et helt klart billede af hvad der forsager det høje frafald, 

kan praktikchok være med til at påvirke tallene. Praktikchok er noget man kan komme ud for, når 

man forlader klasseværelset og skal ud i praktik.  
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Hvis ikke man er blevet forberedt ordentligt på skolen, eller jobbet ikke matcher forventningerne, kan 

man blive hårdt ramt af skiftet ud på arbejdspladsen. Dette kaldes praktikchok og er på ingen måder 

en ny ting indenfor SOSU-områderne. Det har været et kendt problem siden slutningen af 1990’erne 

(Ibsen, 2022, p. 21). 

Offentlig omtale 

En anden del af problemerne med SOSU-uddannelserne kan også ligge i måden, hvorpå offentlighe-

den og medierne portrætterer uddannelses- og arbejdsmiljøet. 

I en undersøgelse lavet af VIVE for sundhedsstyrelsen er det blandt andet blevet undersøgt, hvordan 

SOSU-fagene bliver omtalt i artikler, skrevet af forskellige store medier i Danmark. Her udledes der, 

at 69 ud af i alt 92 analyserede artikler, havde en negativ vinkel på fremstillingen af SOSU-fagene. 

Det svarer til 75% af artiklerne. Artiklerne beskrev primært arbejdsopgaver, arbejdsvilkår, uddan-

nelse og kompetencer, samt personbeskrivelser af medarbejdere indenfor SOSU-fagene (Lauritzen et 

al., 2022, p. 33).  

Sårbare Elever 

En af de sidste problemer, der kan påvirke mængden af tilgængelig arbejdskraft, er en stigning i 

såkaldte ”Sårbare elever”. Sårbar skal i denne kontekst forstås som elever, der eksempelvis lider af: 

manglende selvtillid, har dårlige muligheder for at få støtte hjemmefra under uddannelsen eller lider 

af angst (Ibsen, 2022). 

Motivation 

Gruppen samlede sig under gruppedannelsen omkring det overordnet emne at hjælpe ældre menne-

sker ved brug af teknologi. Der var samlet interesse for hvordan teknologi kunne være med til at 

forandre og forbedre verden. Ud fra dette overordnede emne undersøgte gruppen mere omkring hvor-

dan de ældre bedst kunne hjælpes, og hvordan den nuværende hjælp håndterede arbejdsopgaverne. 

Efter længere undersøgelse af hvordan det så ud, både med arbejdskraft og økonomi, fandt gruppen 

nogle statistikker, der oplyser om stigningen af ældre mennesker. Hertil også, hvis SOSU-uddannel-

serne ikke får flere ansøgere, vil der mangle 16.000 ansatte for at kunne opfylde behovet(Baes-Jør-

gensen, 2022). Herudover er en større del af SOSU-arbejdet udført af vikarer, enten ufaglærte eller 

SOSU uddannede, der arbejder som vikarer grundet den højere løn. Gruppen begyndte derefter at 

undersøge SOSU-uddannelserne og blev overrasket over det høje frafald på uddannelserne. 
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Der er også problemer med det offentlige syn på SOSU-uddannelserne. Nogen ser SOSU-uddannel-

sen som nem og noget alle kan. Dette synspunkt er også delt af nogle kommuner, der sender folk på 

kontanthjælp ud til disse uddannelser for at prøve at få dem i arbejde. Efter lange overvejelser og 

diskussioner besluttede gruppen sig for at ændre fokus fra ældre og i stedet på hvordan man kan 

fastholde og rekruttere til SOSU-uddannelserne. Ud fra de tidligere observationer, drøftede gruppen 

mulige ideer til produkter, samtidig med at undersøge om der allerede er, eller har været, nogle pro-

dukter, der har skulle løse lignende problemer. Gruppen ønsker at kunne skabe et produkt, som skal 

gøre det muligt at oplyse mulige ansøgere om, hvordan en arbejdsdag som SOSU vil se ud. Gruppen 

ønsker at ændre imaget for SOSU erhvervet, da gruppen ved, det er et vigtigt fag og at det er kritisk, 

at nogle vil tage hånd om samfundets ældre. Derfor mener gruppen, det er vigtigt at forsøge at for-

bedre både arbejdsvilkårene, men også ændre hvordan samfundet omtaler SOSU til at være mere 

positiv. 

Problemformulering 

Kan der laves en teknologisk løsning, der kan bidrage til at forhøje optaget og fastholdelsen af stude-

rende på landets SOSU-uddannelser? 

Arbejdsspørgsmål 

• Hvordan påvirker SOSU-uddannelsernes image, de studerende der går der og/eller vil starte 

på uddannelsen?  

 

• Kan en app hjælpe den offentliges omtale af SOSU-fagene, i en retning der påvirker de stu-

derende mindre? 

 

• Kan man ved hjælp af en app hjælpe med at forberede de studerende bedre på deres uddan-

nelsesforløb? 

 

• Kan teknologi hjælpe med at rekruttere folk, der ellers ikke havde valgt uddannelsen? /var 

blevet eksponeret til jobmuligheden 

 



V2224809478  03-01-2023 
 

Page 11 of 58 
 

Afgrænsninger, fravalg og overvejelser 

I følgende afsnit vil der kort blive redegjort for gruppens overvejelser om diverse fravalg og afgræs-

ninger for projektet. Det er beslutninger, taget på baggrund af overvejelser, gruppen har truffet i løbet 

af projektet. 

Gruppen har valgt ikke at undersøge emnet økonomisk. Der er fravalgt at ”angribe” det på en måde, 

hvorpå penge er involveret. Det vil sige, der bliver ikke kigget på faktorer såsom, om lønnen kan 

hæves eller på reformer. Dertil bliver der heller ikke ændret noget på selve SOSU-uddannelserne. 

Gruppen har også valgt ikke at forsøge at implementere appen gennem et kampagneforløb, der er 

separat for SOSU-uddannelsernes allerede eksisterende reklamer og events. Derudover er der valgt 

ikke at sætte fokus på fastansatte. Dette er gjort, da en stor del af de fastansatte er over 50 år og derfor 

ikke i målgruppen, hvor en teknologisk løsning, som en app, er ”vejen frem”. Appen vil derfor pri-

mært være fokuseret på de nuværende- og rekrutteringen af nye studerende. Gruppen forsøger heller 

ikke at optimere SOSU-arbejdet, da en automatisering og optimering ikke vil løse kerneproblemet i 

form af manglende menneskelig arbejdskraft. Derfor kan det ikke på nogen reel måde erstattes af 

teknologiske artefakter.  

Gruppen har også valgt ikke at fokusere på at lave en reformering af SOSU-uddannelsernes indhold 

eller forløb, da dette ikke er relevant i forhold til projektets krav om STS, som den primære kursus-

dimension. Fokusset er derudover heller ikke på arbejdsforholdene, forstået på den måde, at gruppen 

ikke vil forsøge at komme med forslag til nye overenskomster.  
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Semesterbinding 

Gruppen skal have fokus på Subjektivitet, Teknologi og Samfund og bruge det som det primære 

synspunkt for opgaven. STS vinklen vil give gruppen en mulighed for at sætte fokus på målgruppen, 

der skal bruge teknologierne. Dertil hvordan målgrupperne påvirkes af nye teknologier eller ændrin-

gerne til ældre teknologier. Social- og Sundhedssektoren giver gruppen gode muligheder for at ind-

drage dimensionerne, for at undersøge hvordan gruppen kan hjælpe samspillet mellem mennesker og 

teknologier. SOSU-uddannelsen har studerende i alle aldre, derfor skal gruppen tage højde for hvor-

dan både unge og ældre bruger teknologi forskelligt.  

Gruppen vil lægge vægt på hvordan teknologier kan bruges til at hjælpe med at rekruttere SOSU 

studerende, samt forbedre deres uddannelsesforløb, både på skolen og i praktikforløbet. Her vil grup-

pen undersøge hvilke problemer og udfordringer, der er under uddannelserne, samt hvilke årsager, 

der er skyld i det høje frafald på uddannelsen.  

VIVE undersøger allerede om de skal bruge et nyt image, da deres nuværende image oftest ses i et 

dårligt lys. Det forekommer ofte, at en SOSU-uddannelse fører til arbejde i hjemmeplejen, derfor vil 

gruppen udforske mulighederne for at ændre SOSU’ernes image, og dermed se om antallet af ansø-

gere stiger. Gruppen vil først undersøge hvordan det nuværende image påvirker de studerende og om 

det overhovedet har en effekt, samt om der er nogle, der allerede prøver at ændre det. 

Den primære dimension i opgaven skal være STS orienteret. Gruppen har ud fra dette, arbejdet med 

at skabe en god sammenhæng, mellem vores teknologi og dem, der skal bruge den. Gruppen har 

inddraget interview teorier (Kvale & Brinkmann, 2009), som blev undervist i STS 1. Disse teorier er 

brugt til at skabe interviewet, som derefter er blevet analyseret og diskuteret.  

Som den sekundære dimension til STS har gruppen valgt at bruge TSA. Her har gruppen valgt at 

lægge fokus på datasikkerhed, der særligt anvendes i afsnittet om kryptering og hashing. Gruppen har 

lagt vægt på at skabe en teknologisk løsning og har brugt teknologisk viden for at skabe produktet. 

En del af den inddragede viden fra TSA, kommer fra TSA kurset på første semester, hvor der blev 

undervist i TRIN-modellen. Formålet med den er ikke at bruge det som et komplet analyseværktøj. 

Formålet er derimod at bruge TRIN-modellen som en pejlesnor til at analysere frem til hvilke ele-

menter af et teknologisk produkt, der er relevant at fremhæve som en del af analysen.  
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Begrebsafklaring 
 

SOSU-områder: De områder som en SOSU indgår i som hjemmepleje, hospitalsvæsenet, plejehjem 

og psykiatrien.   

SOSU-fagene: Alle segmenter som en SOSU indgår i, som uddannelse og det efterfølgende arbejde. 

SOSU-uddannelser: Henviser til begge uddannelser inden for SOSU. Det vil sige, både SSH og 

SSA. 

Social og sundhedsassistent (SSA): Social og sundhedsassistent en overbygning til SSH, og må 

behandle og uddele medicin. 

Social og sundhedshjælper (SSH): Social og sundhedshjælper en kortere uddannelse med færre 

kompetencer end SSA’en 

Hjemmepleje: Pleje, som ældre modtager i eget hjem af SOSU’er. 

SOSU-overenskomst: Er de regler, krav og beskyttelser som en SOSU bliver beskyttet af, disse er 

aftalt med og håndholdt af en fagforening.  

”henvist af kommune eller jobcenter”: Denne sætning bruges til at beskrive de personer som er 

blevet anbefalet af en offentlig instans til at undergå en uddannelser og derfor måske ikke har så stor 

motivation til at færdiggøre deres uddannelse. 

Backend: Er den del af et computerprogram eller app som brugeren ikke ser med, og det kun er 

udviklerne som ser dette. 

App: Er et program som har en funktion oftest, er dette term brugt til at beskrive programmer som 

kan downloades og installeres på mobile enheder som telefoner og tablets.  

Rekruttering: Omhandler i denne rapport at få flere mennesker til at tage en uddannelse indenfor 

SOSU-fagene. 

Offentlige aktører: Er de offentlige institutioner som er relateret til dele af SOSU-faget, sygevæsnet, 

kommunerne, politikerne- og regeringen, fagforeninger mm.   
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Rapportovervejelser 

Rapporten vil begynde med problemfeltet, hvor rapportens emne bliver belyst. Her bliver der, blandt 

andet, præsenteret gruppens problemstilling og dertilhørende arbejdsspørgsmål. Herefter bliver se-

mesterbindingen præsenteret, der består af Subjektivitet, Teknologi og Samfund, Teknologiske Sy-

stemer og Artefakter samt Videnskabsteori. Derefter kommer en begrebsafklaring, som er efterfulgt 

af metode og teori afsnit. Herefter introduceres gruppens overvejelser, fravalg og afgrænsning. 

Efterfølgende foreligger henholdsvis redegørelse, analyse og diskussionsafsnittene. Selve redegørel-

sen har til formål at informere om de forskellige aspekter af SOSU-uddannelserne. Analysen og 

diskussionsafsnittene er lavet på baggrund af arbejdsspørgsmålene, hvor der både er blevet analyseret 

og diskuteret på alle spørgsmålene. Dette valg er truffet for at få forskellige perspektiver dækket på 

spørgsmålene. Ydermere også for at få dækket nogle områder både analytisk samtidig med, at em-

nerne også bliver diskuteret. Der er også blevet lavet et dybdegående teknisk afsnit for at belyse appen 

med henblik på hvordan den fungerer.   

Som afslutning på rapporten følger der en refleksion, som, blandt andet, forklarer hvad gruppen kunne 

have gjort anderledes. Sidst kommer en konklusion, der opsamler rapporten og besvarer problemfor-

muleringen.   

Metode og teori 

Interview 

Interviewtyper 

I udarbejdelsen af interviews, kan der tages udgangspunkt i metoder og teorier fra Kvale og Brink-

mann. De redegør for forskellige typer af interviewspørgsmål. Nedenstående interviewtyper er taget 

fra kilden (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 154-156.). 

Indledende spørgsmål karakteriseres ved at kunne give spontane, righoldige beskrivelser, hvor inter-

viewpersonerne på egen hånd, beskriver nogle aspekter af de undersøgte fænomener. (Kvale & Brink-

mann, 2009, p. 154-156.) 

Opfølgende spørgsmål: Opstår ved, at intervieweren bemærker relevant information fra interview-

personens seneste svar, der leder hen til et nyt, opfølgende spørgsmål. For eksempel kan det være 

bemærkelsesværdige kommentarer, usædvanlige ord og/eller stærke intonationer fra interviewperso-

nen.  
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Sonderende spørgsmål: Intervieweren skal prøve at forfølge svarene og sonderer indholdet uden at 

sige konkret, hvilke dimensioner, det drejer sig om. 

Specificerende spørgsmål: I et forsøg på at få mere præcise spørgsmål kan intervieweren vælge at 

bruge specificerende spørgsmål. Eksempelvis kan det bruges, hvis interviewet indeholder mange ge-

nerelle udsagn. 

Direkte spørgsmål: Her kan intervieweren komme ind på direkte emner og dimensioner. I udfoldelsen 

af interviewet, kan der være kommet centrale beskrivelser og aspekter frem. Hvorfor man med direkte 

spørgsmål kan komme dybere ind på centrale emner, som interviewpersonen selv er kommet frem 

med. 

Indirekte spørgsmål: Her får intervieweren mulighed for at stille yderligere, velovervejede spørgsmål 

for at kunne fortolke et svar.  

Strukturerede spørgsmål: Det er interviewerens ansvar at holde interviewet på sporet. Derfor kan 

intervieweren, på høflig vis, vælge at skifte over til et andet emne, når det virker relevant. For eksem-

pel kan det gøres ved at sige ”Nu vil jeg skifte over til et andet emne…”. 

Tavshed: For intervieweren at bruge tavshed, giver det plads til, at interviewpersonen har mulighed 

for selv at reflektere over information og derefter selv bryde tavsheden med yderligere information.  

Fortolkende spørgsmål: Dette kan forstås ved, at man udelukkende bruger det til at omformulere et 

spørgsmål eller for at få en afklaring (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvantitativ og kvalitativ metode 

Den kvalitative tilgang går ofte ud på interviews, der er baseret på deltagerobservationer, semistruk-

turerede interviews og/eller fokusgruppeinterviews. Med den kvalitative tilgang har man mulighed 

for at opnå en dybere forståelse og viden for nogle forhold man ikke kan få gennem målingen af tal 

(Aarhus universitet, 2019). 

Den kvantitative tilgang beror på metoder som spørgeskemaundersøgelser. Her er formålet at få data 

om specifikke forhold, som man derefter også kan lave en generalisering af. Derfor kan man med den 

kvantitative tilgang opnå viden om nogle forhold, der beror på målinger af tal. Spørgeskemaundersø-

gelser er ofte lavet på baggrund af teorier og/eller hypoteser, der skal be- eller afkræftes. En sådan 

undersøgelse leder ofte ud til at have en stærk validitet og generalisering, da svarene er baseret på en 

større gruppe mennesker (Aarhus Universitet, 2019). 
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Udarbejdelse af- og formålet med interviews 

Gruppen har kontaktet en vejleder fra ZBC, for at få kendskab til fastholdelse af SOSU-studerende. 

Vejlederen har arbejdet med det i halvandet år og har selv været i gang med et afgangsprojekt i forhold 

til SOSU-uddannelsernes image. Både i forhold til fastholdelse af de studerende, i og med, det er 

vejlederen, der er i tæt kontakt med de studerende og kender til de forskellige udfordringer de har. I 

forhold til appen, er en vejleder også valgt som kilde, da de har et godt overblik over, hvad der kunne 

forbedres og hvad der er behov for, for at forberede de studerende til uddannelsen. 

Interviewet er blevet foretaget med en vejleder, da gruppen har vurderet en person med denne stilling 

til at være et relevant interview-subjekt. I forbindelse med vejlederen er der blevet udført et kvalitativt 

interview, hvor der er blevet stillet spørgsmål efter interviewtyperne: indledende spørgsmål, opføl-

gende spørgsmål og direkte spørgsmål. Sidst i interviewet var der fokus på spørgsmål omkring en 

informations app til SOSU-uddannelserne. Indledende spørgsmål, i denne rapports sammenhæng, er 

i form af, at gruppen, blandt andet, spurgte ind til vejlederens baggrund, for at få en validering af 

hendes erfaring som vejleder. Opfølgende spørgsmål, er i rapporten, forekommet ved at spørge ind 

til nogle udsagn, som vejlederen har sagt. For eksempel er det sket meget i slutningen af interviewet, 

hvor gruppen har spurgt ind til forskellige ting, vejlederen har nævnt løbende. Direkte spørgsmål, er 

i gruppens interview, opstået i situationer, hvor der har været behov for at få mere information om 

konkrete fænomener. I gruppens tilfælde er det, blandt andet, hændt ved at spørge ind til begrebet om 

praktikchok: ”vi har nemlig fået læst lidt op på et begreb der hedder praktikchok, og er det et begreb 

du er bekendt med?”(Andersen et al., 2022a, p. 7)Derudover var der flettet nogle strukturerede 

spørgsmål ind til sidst i interviewet. Dette gjort for at få emnet over på appen og dermed få noget 

relevant information til udviklingen af en informations app for SOSU-studerende. Dette emneskift 

blev udført ved at sige: ”Så kommer vi til det produkt, vi har tænkt os at lave” (Andersen et al., 

2022a). 

Gruppens interview havde til formål at undersøge hvilke problemer de studerende har med SOSU-

uddannelserne. Herudover var det også at få noget konkret information til det formål at udvikle en 

app, der skal hjælpe med at fastholde SOSU-studerende. Det vil sige, opnå noget konkret viden fra 

vejlederen om, hvilke problemer de studerende er udfordret med til daglig, i håb om bedre at kunne 

forberede de studerende til uddannelsen. Efterfølgende har gruppen fået en masse relevant informa-

tioner fra interviewet. Herunder relevante funktioner, som vil gavne de studerende. Derudover fik 

gruppen også mere viden om forskellige udfordringer, de studerende møder på uddannelsen.  
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Bearbejdelse af dataene fra interview 

Det kvalitative interview er blevet transskriberet og er herefter blevet brugt i relation til at skrive 

analyserne og diskussionerne. Dertil vil en del af interviewet også blive brugt til udviklingen af en 

app, for at få en mest mulig brugbar app til SOSU-studerende.  

Trin-modellen 

Da gruppen har valgt at lave en app til telefonen, er der valgt at inddrage trin modellen. Modellen 

bliver undervist på RUC’s TSA (teknologiske systemer og artefakter) kursus 1. Trin-modellen under-

søger forskellige elementer af teknologien og hvordan de i helhed har en effekt på mennesker. Det er 

relevant at tage nogle af trin-modellens punkter med når gruppen skal undersøge produktet. De punk-

ter, der er fundet relevante for gruppen, er trin 1 “En teknologis indre mekanismer og processer”, trin 

5 “Modeller af teknologier. Gruppen har valgt disse trin, da der menes, at de har den største relevans. 

De 3 trin, der ikke er brugt, er fravalgt fordi punkterne ikke vil være mulige at undersøge. For eksem-

pel er trin 2 “Teknologiers artefakter” ikke relevant i forhold til gruppens produkt, da det omhandler 

hvad artefakter er og hvad det kræver af ressourcer at skabe og vedligeholde disse artefakter. Trin 3 

“ Teknologiens utilsigtede effekter” kunne være relevant at undersøge, men først efter, at appen er 

kommet ud og har været i brug over en periode. Det giver derfor ikke mening at undersøge hvilke 

utilsigtede effekter, der måske ville være i forhold til teknologien, da dette aldrig vil kunne understøt-

tes. Trin 5 “Modeller af teknologier” har ikke været relevant, da gruppen ikke overvejer at designe 

og bygge en funktionel app og derfor ikke kan undersøge den. Gruppen vil dog fremhæve, hvilke 

elementer appen skal have og hvorfor disse elementer er valgt.  

Det første trin “En teknologis indre mekanismer og processer”, indbyder til at undersøge hvilke rele-

vante elementer, der får appen til at fungere. Samt at undersøge samspillet mellem forskellige tekno-

logier, for eksempel appen og telefonen, og derfra vurdere om andre teknologier kan indføres for at 

forbedre appens funktionalitet. Der vil også blive kigget mere konkret på hvilke mekanismer, funkti-

oner og hvordan de arbejder sammen for, at appen virker. Findes der nogen lignende produkter, vil 

gruppen undersøge hvordan de fungere, hvorefter der vil overvejes om nogle af processerne kan bruge 

til gruppens produkt. 

Det næste trin er “modeller af en teknologi”. Her ville gruppen lave en visuel repræsentation af hvor-

dan appen ville se ud som færdiglavet. Det vil give en ide af hvordan appen skal opbygges og hvilke 

elementer af appen skal ligge hvor. Når hele appen er skabt, kan der undersøges specifikke elementer 

og ved brug af app-design teori, kan der derudfra skabes forskellige mock-ups af appens grafiske 
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interface. Den kan efterfølgende testes på de studerende for at undersøge hvad der virker og hvad der 

skal forbedres visuelt. 

Broken Window Theory 

Broken Window Theory er en teori, der forsøger at forklare spredningen af sociale fænomener i et 

samfund. Den er oprindeligt udtænkt af James Q. Wilson og George Kelling i 1982, og havde til 

formål at se på sammenhængen mellem ”mild” kriminalitet og ”hårdere” kriminalitet i en social sfære 

(McKee, 2013). Grundlæggende kan Broken Window Theory “koges” ned til en teori om, at kaos 

skaber kaos og menneskers adfærd, bliver påvirket af samfundets adfærdsmønstre. Da teorien blev 

opfundet, blev den brugt til at forklare hvordan små forbrydelser, i New York, der ikke blev stoppet 

af politiet, fik flere til at begå dem. Hvilket på længere sigt ledte til flere alvorlige forbrydelser i byen.  

Teorien er dog ikke kun brugt indenfor kriminalitet. I England har der længe kørt en kampagne, der 

skal formindske mængden af affald, der blev smidt i naturen og på gaden. Denne kampagne hedder 

Keep Britain Tidy og i 2012 udgav kampagnen en bog om affald kaldet ”The Little Book of Litter” 

(Green Flag Awards, 2023). 

I ”The Little Book of Litter” bliver der på side 72, skrevet omkring adfærden bag ved at smide affald, 

andre steder end skraldespanden. Her inddrages Broken Window Theory til at forklare sammenhæn-

gen mellem affald, der allerede ligger på jorden og affald folk skal smide ud. Hvis der allerede ligger 

affald rundt om skraldespanden, er man mindre tilbøjelig til at samle sit eget affald op, hvis man 

rammer ved siden af skraldespanden (Keep Britain Tidy, 2012). 

Det er denne fortolkning af Broken Window Theory, der i denne rapport vil blive anvendt. I dette 

tilfælde vil det dog ikke dreje sig om affald på gaden, men derimod offentlig omtale af SOSU-fagene. 

Grundlæggende stilles hypotesen op, at hvis mange folk taler negativt om et emne i samfundet, vil 

der være tilbøjelighed til at andre, der ikke nødvendigvis er informeret korrekt, selv vil begynde at 

tale negativt. 
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Redegørelse 

Hvad indebærer SOSU-uddannelserne 

Inden for SOSU-uddannelserne ligger der nogle forskellige karrieremuligheder. De to retninger, der 

vil forme dette projekt, er uddannelserne; Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjæl-

per.  

Social- og sundhedsassistent 

En social- og sundhedsassistent bliver uddannet til at hjælpe og vejlede mennesker, i alle aldre, der 

har brug for professional pleje og omsorg. I stigende grad handler det om at give hjælp til selvhjælp, 

som man også kan kalde for rehabilitering. Social- og sundhedsassistenter arbejder typisk på pleje-

centre, sygehuse, i psykiatrien, i kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder, og i 

private vikarbureauer (Sosu.dk, 2023a). 

 

På uddannelsen til social- og sundhedsassistent er der en masse teori og praktisk erfaring man får, 

som indebærer følgende: (Sosu.dk, 2023a). 

- ”Arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser.  

- Arbejder med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne 

- Arbejder selvstændigt med medicinering 

- Kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære livssituationer 

- Tager ansvar for opgaver og koordinerer teams og informationer, ofte på tværs af sundheds-

personale” 

 

Selve længden på uddannelsen, til social- og sundhedsassistent, varer max 3 år og 10 måneder. Heraf 

bruges 2 år og 9 måneder på skolebænken. Den resterende tid bliver brugt på en praktikplads. Selve 

opbygning af hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. Som færdiguddannet social- og sund-

hedsassistent har man også mulighed for at videreuddanne sig til for eksempel sygeplejerske, social-

rådgiver eller ergo- og fysioterapeut (Sosu.dk, 2023a). 
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Social- og sundhedshjælper 

En social- og sundhedshjælper bliver uddannet til at yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. 

Det skal samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv for vedkommende. Dette inklu-

derer blandt andet rengøring, tøjvask, personlig pleje og omsorg. Som social- og sundhedshjælper 

møder man oftest ældre mennesker, der har behov for støtte og vejledning til at klar forskellige op-

gaver i hverdagen. Formålet med en social- og sundhedshjælper er derfor at fremme livskvaliteten 

hos ældre, syge og handicappede (Sosu.dk, 2023b). 

 

Som uddannet social- og sundhedshjælper kommer man oftest til at arbejde på følgende arbejdsplad-

ser: (Sosu.dk, 2023b). 

- ”På plejehjem og bosteder, hvor der bor mennesker, der har brug for hjælp døgnet rundt 

- I dag- og aktivitetscentre, hvor man skal hjælpe borgere, der bor i eget hjem, men har behov 

for professionel pleje og omsorg i dagtimerne 

- I hjemmeplejen, hvor man besøger borgerne i deres eget hjem og hjælper til, med deres behov 

- I private vikarbureau”  

 

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper får man følgende teori og praktisk erfaring: (Sosu.dk, 

2023b). 

- “Yder omsorg og pleje 

- Bruger velfærdsteknologi (eksempelvis lifte og robotstøvsugere) og digitale hjælpemidler til 

blandt andre borgere med handicap 

- Støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed 

- Er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark – eksempelvis MitID og e-boks 

- Observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så vedkommende 

kan få rette hjælp i tide. 

- Samarbejder med borgere med demens og deres pårørende” (Sosu.dk, 2023b). 

 

Uddannelsens til social- og sundhedshjælper er på 2 år og 2 måneder, hvoraf 14 måneder foregår på 

skolen. Resten af tiden bruges på en praktikplads. Opbygningen af hovedforløbet veksler mellem 



V2224809478  03-01-2023 
 

Page 21 of 58 
 

skole og praktik. Som uddannet social- og sundhedshjælper har man mulighed for at videreuddanne 

sig som SOSU-assistent med merit (Sosu.dk, 2023b). 

SOSU-uddannelsen 

SOSU-uddannelsen blev grundlagt tilbage i 1991, hvor den, dengang, bestod af tre dele. Hoveddelen, 

bestående af SOSU-hjælper uddannelsen, var 12 måneder lang. Denne kunne herefter overbygges til 

SOSU-assistenten, der tog yderligere 18 måneder. Derudover var der et introforløb på 12 måneder, 

som var tilrettelagt unge, der ikke havde tidligere erfaring indenfor feltet. Årsagen til SOSU-uddan-

nelsens introduktion, var nye kompetencebehov i psykiatrien, hjemmeplejen, samt på plejehjem og 

hospitaler. Det var som noget nyt blevet påkrævet, at SOSU-arbejdere skulle have kompetencer in-

denfor, bistand, pleje og omsorgsopgaver (Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 18).  

Herefter var der små ændringer på uddannelsen. SOSU-uddannelsen forløb sig stort set som i begyn-

delsen indtil 2001, 10 år efter introduktionen af SOSU-uddannelsen. Dette skete i kraft af, at mange 

elever, skoleaktører og aktører indenfor branchen mente, at uddannelsens varighed var for kort. Hos 

de studerende var problemet, at uddannelsen var meget kort i forhold til andre ”jobforberedende” 

uddannelser, og derfor blev der set ned på SOSU-uddannelsen. Skoleaktører samt aktører i branchen 

mente også, at SOSU-uddannelserne var for korte. Dette på grund af, at de kompetencer som var 

påkrævet for at udføre SOSU-arbejdet fyldestgørende, ikke kunne opnås på 12-18 måneder. Derfor 

beherskede de nyuddannede SOSU-arbejdere ikke disse kompetencer i tilstrækkelig grad. Der var 3 

primære ændringer, ifølge af reformen fra 2001. Grundforløbet, der før tog 12 måneder, blev reduce-

ret til 20 uger, med mulighed for forlængelse til 20 uger per elev. Derudover blev praktikdelen af 

grundforløbet fjernet, så grundforløbet eksklusivt var et skoleforløb. SOSU-hjælper uddannelsen vok-

sede fra 12-14 måneder og SOSU-assistent uddannelsen voksede fra 18-20 måneder.  

Det næste skift, skete i 2007, hvor SOSU-uddannelserne blev indoktrineret som erhvervsuddannelse 

og derfor blev dækket af erhvervsuddannelsesloven. Dette gjorde, at SOSU-uddannelserne blev sam-

let i én uddannelse, delt op i trin 1 (hjælper) og trin 2 (assistent). Derudover blev der dannet erhvervs-

grupper, hvor SOSU-uddannelsen hørte under: Sundhed, Omsorg og pædagogik. Formålet med disse 

var, at lette studieretningsskift til en anden erhvervsuddannelse indenfor samme erhvervsgruppe. 

Grundforløbet for SOSU-uddannelsen blev ændret til et samlet grundforløb for blandt andet pædago-

gisk assistent med flere. I 2008 fik SOSU-arbejdere autorisation, i et forsøg på at øge patientsikker-

heden og prestigen på uddannelsen. 
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Da autorisation også er noget læger og sygeplejersker påkræves at have, hvis de skal praktisere. 

 

Figur 2 (Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 19).  

Der ses et kraftigt antal udstedelser af autorisationer i 2008 og 2009, i forhold til de ca. 3000 autori-

sationer udstedt efterfølgende. Dette er dog fordi de SOSU-arbejdere, der er uddannede før 2008, 

søgte om deres autorisationer så de kunne fortsætte med at arbejde.  

I 2013 blev uddannelsen revideret på grund af øgede kompetence krav. I 2015 blev det obligatorisk 

at have et 20 uger grundforløb, som ellers før var forbeholdt de studerende direkte fra folkeskolen. I 

2017 blev uddannelserne delt i to og SOSU-assistenten blev fjernet som en overbygning til SOSU-

hjælper.  

 

Figur 2 (Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 21). 

 

Analyse 

Interview med vejleder 

Gruppen udarbejdede i forbindelse med rapporten et interview, som blev udført på ZBC i Roskilde, 

med en vejleder tilknyttet SOSU-uddannelserne. Vejlederen hedder Mia og har været vejleder på 

ZBC i halvandet år (Andersen et al., 2022a, p. 1). Formålet med interviewet var at finde konkret viden 

i forhold til SOSU-uddannelsen og SOSU-studerende. Gennem interviewet kom det frem, at mange 

af de komplikationer som SOSU-studerende møder på deres uddannelse og en af de mulige årsager 

til det høje frafald på uddannelserne, er den omtale som SOSU-fagene har. I forhold til, at mange 

SOSU-studerende har den forståelse, at SOSU-uddannelsen kan gennemføres af alle.  
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Dette er ifølge Mia ikke tilfældet, da der som SOSU-arbejder, kræves viden indenfor blandt andet 

medicinhåndtering. Herunder viden om kontraindikation, hvilket vil sige, at man som SOSU-arbejder 

skal have stor viden om de forskellige præparater og hvilke komplikationer, der kan opstå, hvis be-

stemte præparater blandes eller tages samtidig (Medicin.dk, 2022). Derudover er der på SOSU-assi-

stent uddannelsen også både naturfag, biologi og Dansk-C, som, ifølge Mia, overrasker mange SOSU-

studerende. Udfordringen for SOSU-uddannelserne er dog ikke kun, at mange tror det er en let ud-

dannelse. Mange kommuner og jobcentre bruger også ofte SOSU-uddannelsen som en ”skralde-

spand” for jobsøgende kontanthjælpsmodtagere. Her er det ofte borgere, der ikke har motivation eller 

kapacitet til at udføre hårdt arbejde, som derfor finder det enormt svært at fuldføre en uddannelse 

med et niveau som SOSU-uddannelsen: ” Jeg har jo nogle med virkelig lav lav IQ, som starter her, 

fordi de tror, det kan de sagtens. Men det kan du ikke, når du ikke har .. altså det kan du ikke. Og det 

er rigtig rigtig synd, for de har ikke brug for det nederlag.” (Andersen et al., 2022, p. 10). 

Ud fra interviewet blev gruppen bekræftet af Mia, at en App foretrækkes over en hjemmeside i forhold 

til at lave en digital løsning. SOSU-uddannelsen har allerede en hjemmeside med informationer og 

videoer gennem ZBC-Roskilde. Derfor mener Mia, at en ny hjemmeside, der har mange af de samme 

informationer, ikke vil blive brugt og derfor ikke vil have nogen effekt. Mia mener derudover, at en 

app vil fungere godt til at have med ud til folkeskoler, når vejlederne er ude og snakke med folkesko-

leelever. Mia tror at tage en app med, vil have større sandsynlighed for at vække interessen, når det 

kommer til unge, som alligevel bruger mange timer på deres telefoner. Gruppen nævnte også, at det 

var tiltænkt at lave en direkte kommunikations vej til vejledere på SOSU-uddannelserne, hvilket blev 

taget positivt imod. Mia fortæller i forhold til dette, at SOSU-uddannelsen i Roskilde allerede har én 

ansat til at tage sig af kommunikationen med nye studerende, både gennem mail og online chat på 

hjemmesiden. Her vil der i appen udvikles to kommunikationsveje; en til de kommende studerende 

og en til nuværende studerende. Mia forklarer, at de på SOSU-uddannelsen i Roskilde har delt arbej-

det op, så Mia tager sig udelukkende af de studerende, som allerede går på uddannelsen. Den anden 

person har så det ansvar at svarer på mails og spørgsmål fra hjemmesiden fra kommende studerende.  

Gruppens løsningsforslag vil også kunne gavne UU-vejledere. Det vil sige, dem som står for kontak-

ten med folkeskoleelever, da de i dette tilfælde kan videregive spørgsmål til en vejleder på SOSU-

uddannelserne. Da en vejleder, tilknyttet uddannelsen, har større viden med henblik på uddannelsens 

niveau og hvad potentielle kommende studerende kan forvente af praktik og senere arbejdsliv samt 

videre uddannelsesmuligheder. Gruppen fik også mulighed for at spørge om praktikchok, som bliver 

nævnt i en rapport af VIVE. Hvor Mia, på dette punkt, ikke synes hun oplever det store praktikchok, 



V2224809478  03-01-2023 
 

Page 24 of 58 
 

der bliver nævnt i VIVE’s rapport. Her er det oftest i forbindelse med de SOSU-studerendes praktik-

forløb på de psykiatriske afdelinger, som gør de største negative indtryk hos SOSU-studerende. Spe-

cielt de sårbare studerende kan se praktikopholdet som meget hårdt. Mia oplever heller ikke det store 

frafald, der ellers bliver belyst i VIVE rapporten, men siger dog, at de i Roskilde oplever et meget 

lavt frafald. Hvis der kigges på andre SOSU-uddannelser, som SOSU-hovedstaden, kan der på disse 

uddannelser findes et meget større frafald: ”SOSU H bikser rigtig meget med deres frafald” (Ander-

sen et al., 2022, p. 15). 

 

Appen og dens funktioner 

Igennem interviewet med Mia, fik gruppen bekræftet overvejelserne om, at det vil være bedst at lave 

en app. Mia fortalte, at alt kommunikation foregår igennem telefoner med de studerende. Gruppen 

stod mellem at lave en app eller hjemmeside som løsningsforslag. Dog mener Mia, at en hjemmeside 

ikke vil være den rigtige løsning, da hun mener de studerende ikke vil gøre brug af den: ”Den der 

med en hjemmeside, så skal de aktivt vælge den og gå ind og kigge på den, og det tror jeg ikke.” 

(Andersen et al., 2022a, p. 12). 

En stor del af appens funktion skal ligge i at forberede nye studerende på præcis hvad for en uddan-

nelse, de er gået i gang med: ”de kommentarer de har fået på at skulle starte. altså og det er det der 

klassiske når skal du ud og tørre røv og så videre.” (Andersen et al., 2022a, p. 4). 

Nogen af de succes-kriterier, som gruppens interview med Mia belyste, er derfor at fremme den po-

sitive omtale i offentligheden. Mange studerende på SOSU-uddannelserne har oplevet, blandt venner 

og familie, at der bliver set ned på deres uddannelse og fremtidige arbejde. Dette er specielt værst hos 

elever, som har gode karakterer fra folkeskolen eller gymnasiet. Her oplever de studerende at få kom-

mentarer som, at de skulle bruge deres gode karakterer og intelligens til noget mere ”værdi fuldt”: 

”Vi har også nogle der har det rigtigt højt snit, som både fra folkeskolen, men også fra 

gymnasiet hvor nogle der har et rigtig højt snit hvor de har fået at vide, det skal du da bruge til noget” 

(Andersen et al., 2022a, p. 5). 

”Der er også nogle der vælger at sige at assistenten er en mini sygeplejerske og det bryder jeg mig 

ikke så meget om. Jeg har det også sådan lidt, jeg kan ikke så godt lide når man siger noget er mini 

vel.” (Andersen et al., 2022a, p. 22). Mia mener det er uretfærdigt at se på uddannelsen som en ”MINI 
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sygeplejerske”, da det nedsætter værdien og stoltheden, som Mia mener, de studerende fortjener både 

under, men også efter, de er færdige med uddannelsen.  

I løbet af interviewet spurgte gruppen Mia om der var nogen funktioner eller informationer, hun 

mente var specielt vigtig at have med i appen. Til dette var det første hun nævnte fagligheden: ”Fag-

lighed. Især omkring assistenterne. Fordi det her omkring al den viden, de får omkring medicinhånd-

tering - farmakologi - det bliver bare slet ikke italesat nogle steder.” (Andersen et al., 2022a, p. 10). 

Det var specielt farmakologi og medicinhåndtering, hun nævnte, som værende det fag, de studerende 

blev mest overraskede over og havde de største udfordringer ved. Hun oplevede de studerende ikke 

var forberedte på niveauet af viden, faget kræver. De studerende oplevede, at denne del af uddannel-

sen ikke blev omtalt, og mange af de studerende havde ikke selv undersøgt hverken fagligheden på 

uddannelsen eller det reelle arbejde, uddannelsen forbereder de studerende på. I interviewet med Mia 

fortæller hun, at der er en høj faglighed på begge uddannelser. Dog er der på SOSU-assistent uddan-

nelsen en højere faglighed end SOSU-hjælperne. Mia mener også, at det ville være godt med en app, 

når der skal sendes noget ud eller for eventteamet på ZBC at have med ude på folkeskoler: ”Vi har jo 

et eventteam på ZBC, det vil jo være helt genialt at have med ud på folkeskoler.” (Andersen et al., 

2022a, p. 11). 

Mia nævner også, at UU-vejlederne vil kunne bruge denne app til at hjælpe de fremtidige studerende 

med selv at finde informationer til deres overvejelser over valg af uddannelse: ”når jeg f.eks. snakker 

med med elever, som har været forbi UU, de ved jo ikke, selvfølgelig altså det forventer jeg da heller 

ikke, men de ved jo ikke, hvad det egentlig vil sige at læse på SOSU.” (Andersen et al., 2022a, p. 13-

14). 

Det er vigtigt at fremhæve EUX-delen, da den tiltaler et andet segment i forhold til EUD-delen. EUX-

delen er en kombination mellem erhvervs og gymnasial uddannelse, hvor en EUD er erhvervsuddan-

nelser: ”jeg tænker også, at det er vigtigt at have den der EUX-del med. Den øh fordi den netop også 

giver en helt anden pendant til at nå en anden målgruppe. Øhhh end EUD’en gør, ik.” (Andersen et 

al., 2022a, p. 12). 

Mia håber på, at det kan hjælpe mange med at få et nuanceret billede af uddannelsen, hvis der var 

flere, der brugte en app som den, gruppen forslår. Hun er dog godt opmærksom på, at dette ikke vil 

ske automatisk, men det kræver, at der er mange, som bruger denne app. Samtidig også, at den giver 

et godt nok billede af hvordan virkeligheden ser ud for SOSU-arbejderne, både de studerende og dem 
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på arbejdsmarkedet: ”Det ville jeg da ønske, men man kan sige, at jo flere der bruger den og jo flere 

der får et mere nuanceret billede af uddannelserne og siger det højt.” (Andersen et al., 2022a, p. 12). 

Gruppen havde selv, inden interviewet, overvejet en række funktioner, der kan forberede studerende 

bedre. Dette inkluderer en direkte kommunikationsvej til vejleder og praktikvejleder, der sidder og 

kan svare på spørgsmål med hensyn til uddannelsen, dens forløb og dens sværhedsgrad. Derfor vil 

det ikke putte en større belastning på en allerede travl vejleder, men det vil derimod blive sendt videre 

til en medarbejder, der allerede sidder og svarer på spørgsmål som ZBC får igennem deres hjemme-

side. Det vil derfor kun gøre ZBC’ kontaktflade større og udvide deres kontakt veje, da der både vil 

kunne stilles spørgsmål gennem deres allerede etablerede hjemmeside og gruppens løsningsforslag, 

som var en app. Dertil vil der laves videoer fra uddannelsen og fra arbejdslivet. Gruppen finder det 

som en vigtig del af appens funktioner, da videoer vil være lette og tilgængelige at se, i et format som 

de unge er vant til, som TikTok, YouTube Shorts med mere. Disse videoer vil indeholde information, 

der er let at relatere til, da det er visuelt i stedet for nedskrevet. En anden funktion vil være skemaer, 

som viser hvilke typer fag og pensum man skal igennem. Det vil også være vigtigt at have praktiske 

og konkrete informationer fra uddannelsen, som kunne være pensum beskrivelser og reelle skemaer. 

På den måde kan de studerende se mulige studie forløb, eventuelt ældre opgaver eller eksamener fra 

de svære fag som farmakologi eller naturvidenskab.  

Appen kan også inkludere andre funktioner som praktiske oplysninger; hvor man kan læse uddannel-

sen, hvilke institutioner uddannelsen kan tages på, hvor er den tætteste institution, optagelse kvotien-

ter, hvor ofte der er hold opstart og gennemsnit på de optagede. Derudover opgavebeskrivelser: hvilke 

opgaver man har som SOSU-assistent/hjælper, også indenfor forskellige arbejdspladser; somatikken, 

psykiatrien, hjemmehjælp, plejehjem med mere. Ansvarsområder og beskrivelser fra de forskellige 

typer uddannelser: Det vil sige, dybdegående beskrivelser af de forskellige typer SOSU’er, samt hvor-

dan arbejdet differere mellem SOSU-assistent- og hjælper. 

Der blev igennem interviewet med Mia sat stort fokus på, at SOSU-uddannelsen ofte blev set på af 

offentligheden og kommunernes jobcentre som en meget let uddannelse, alle kan gennemføre. Dette 

er dog belyst gennem interviewet som ikke værende korrekt: ”der er nogle kommuner og jobcentre, 

som bruger det lidt som en skraldespand, og sige nåh men den her den her borger har nu været på 

kontanthjælp i x antal år vi giver hende en SOSU-uddannelse fordi det kan hun godt.” (Andersen et 

al., 2022a, p. 3). 
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App som forberedelse til uddannelsesforløb 

Som ovenstående afsnit nævner, skal der på baggrund af interviewet, udvikles en app. Den app har 

til formål at fastholde de nuværende studerende samt hjælpe med at forberede de studerende bedre på 

deres uddannelsesforløb. I interviewet med vejlederen Mia, er et af formålet at få hjælp til udviklingen 

af en app. I interviewet fik gruppen både feedback på selve de funktioner som gruppen selv er kommet 

frem til, men også idéer fra Mia, om hvad hun syntes er en god idé at inkludere. 

Som tidligere beskrevet var gruppen selv kommet frem til følgende funktioner: videoer, både fra 

uddannelsen og fra det praktiske arbejdsliv. Skemaer, der har til formål at vise hvilke typer fag, pen-

sum og lignende man skal have. Lokationer, det vil sige, hvor man kan læse uddannelsen. Opgave-

beskrivelser og ansvarsbeskrivelser, der indeholder hvad det hele går ud på, hvilke ansvar har man i 

forhold til de forskellige uddannelser inden for SOSU’erne. Ud fra gruppens beskrivelse af appen, 

var Mia meget begejstret over produktet: ”jeg tænker også, at som uddannelsesinstitution ville det jo 

være et megafedt redskab. Altså sådan at man jo sådan set, når vi sender noget ud, så vil man kunne 

sige prøv lige at downloade denne her app, så får du faktisk endnu mere info omkring de her ting, du 

kan se nogle videoer.” (Andersen et al., 2022a, p. 11). Da Mia har en direkte kontakt med SOSU-

studerende, er hun dermed en god og troværdig kilde, der ved hvad de studerende går igennem og har 

brug for. Med Mias feedback vil disse funktioner, derfor være et udmærket redskab, der kan hjælpe 

mange SOSU-studerende.  

Derudover nævner Mia også nogle idéer til, hvad der kunne gøre en app brugbar for SOSU-stude-

rende. Hun nævnte, at fagligheden vil være en vigtig faktor at få dækket. Mia oplever, at der er mange 

studerende, som bliver overrasket over visse fag og dets niveau. Især oplever hun, at for SOSU-assi-

stenterne forekommer der nogle vanskeligheder. Som tidligere nævnt, mener Mia, at fag, som farma-

kologi, er for mange studerende, på SOSU-assistenten, et tungere fag at komme igennem. Derfor ser 

hun, at information om fagligheden ville være et væsentligt punkt at få ordentligt dækket for de stu-

derende.  

Som følge af ovenstående er der dermed fundet viden om, hvilke funktioner, appen skal indeholde. 

Derudover er der også opnået dybere viden, om man ved hjælp af en app, bedre kan fastholde og 

forberede de studerende på SOSU-uddannelserne.  
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Statistikker på Danske Social- og sundheds arbejdere 

SOSU’ernes hverdag 

Den 26. januar 2021, udgav det Nationale forskning- og analysecenter for velfærd en rapport med 

titlen ” Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne.” med henblik 

på hvordan arbejdsmarkedet ser ud som SOSU-arbejder. 

Rapporten, som nævnt før, er inddraget, da den giver et klart og overskueligt billede. Både i forhold 

til SOSU som arbejde og hvad deres roller er, og i forhold til hvilke udfordringer som SOSU-stude-

rende kan stå overfor. 

Samt når SOSU-faget omtales i medierne, er det oftest hverken kompetencerne eller deres reelle ar-

bejdsopgaver, der fremstilles. Derimod er det ofte fremstillet, at de har travlt, at de ikke tjener særligt 

mange penge eller at de bare skal ”tørre røv”. Disse punkter er grunden til, at VIVE har lavet en 

undersøgelse for at prøve at belyse hvilke problematikker og fordomme SOSU-faget bliver mødt med 

og kan forklare nogle af grundene til, at der er så lavt et optag på uddannelserne.  

I årrækken 2010-2020 er antallet af borgere i alderen 65+ steget med 30% og hos borgere i alderen 

80+ har der været en stigning på 20% i samme tidsrum. Der er dog færre ældre, der får hjemmepleje 

og de ældre, der får hjemmepleje, får gennemsnitligt færre timers hjælp.  

 

Figur 4 (Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p.14) 
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På figuren, der viser udviklingen i mængden af borgere, der modtager hjemmehjælp og gennemsnitlig 

antal timer i forhold til hjemmehjælp, kan det ses, at antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, 

er faldet henholdsvis med 39% i aldersgruppen 65+ og 31% i aldersgruppen 80+. Ikke desto mindre 

er antallet af timer i aldersgrupperne faldet fra 3.6-3.2 og 3.8-3.3 timer (Vinge & Hjort-Enemark Top-

holm, 2021, p. 14). Ifølge rapporten forudser Danmarks Statistik, at der vil ske en stigning på cirka 

106% procent, altså over en fordobling af ældre i alderen 80+ frem til 2045. Derudover kan der også 

ses en stigning i antallet af borgere, der lever med én, eller flere, kroniske sygdomme. Hvor, ifølge 

rapporten, tilbage i 2017, havde hver femte voksne dansker, og 45% i aldersgruppen 85+, mindst en 

af disse: KOL, Leddegigt, Knogleskørhed, astma, diabetes type-1 eller type-2 (Vinge & Hjort-Enemark 

Topholm, 2021, p. 15). Dette afsnit viser den arbejdssituation som nuværende SOSU og nye SOSU-

arbejdere kommer ud til. Det viser også, at selvom antallet af borgere i aldersgruppen 65+ og 80+ er 

steget, er der færre hjemmehjælpere. Det antal hjemmehjælpere der er, har mindre tid ude hos borgere, 

fordi de er underbemandet. 

Uddannelsesudbytte og mangel på arbejdskraft 

Trods et voksende antal SOSU-arbejdere, melder 73% af kommuner, at de mangler arbejdskraft på 

ældreområdet. Én af disse årsager kan være de korte arbejdsuger, som mange kommuner oplever 

SOSU-arbejderne har, hvor det kun er lille procentdel, der reelt har en fuld arbejdsuge på 37 timer 

(Larsen & Jakobsen, 2022, p. 20). Ifølge rapporten, fra Vinge og Topholm, er mængden af SOSU-assi-

stenter meget lavere end den efterspørgsel, der er for dem. Dette kan skyldes, som belyst af inter-

viewet med en vejleder, at SOSU-assistent uddannelsen er sværere end SOSU-hjælper uddannelsen. 

Hvor vejlederen, Mia, nævnte naturfag og farmakologi, som de to store årsager til den øgede svær-

hedsgrad. Der er også en stor mangel på SOSU-hjælpere i forhold til efterspørgslen, dog ikke i lige 

så omfattende grad som SOSU-assistenter.  
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Figur 5(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 22).  

På figur 5, illustreres fordelingen og mængden af SOSU-arbejdere i henholdsvis kommuner og regi-

oner i årrækken 2007-2019. Tallene fundet i ovenstående figur gælder dog kun SOSU-uddannede. 

Der er et antal ufaglærte og vikarer, der ikke er med i statistikken, hvilket er illustreret i figur 5 

herunder.  

 

Figur 6(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021).  
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I figur 6, er datapunktet ”øvrigt uddannede” et overordnet begreb, for arbejdere med uddannelser, der 

af årsager ikke længere eksisterer, såsom: Hjemmehjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent og ple-

jere med flere. Derudover er elever i praktik, ikke udtrykt på figuren.   

Fra 2007-2019 var der sket en stigning på antallet af SOSU-arbejdere under SOSU-overenskomsten 

på 0.2%, hvor medlemstallet er steget fra 89.577 til 89.724. Ergo er der kommet 147 flere på SOSU-

overenskomst, i årrækken, hvor stigningen af ældre i alderen 65+ fra 2008-2019 er på 282.665. Det 

er ukendt om den lave stigning i antallet på overenskomst skyldes en stigning i antallet af vikarer, 

eller andre årsager. Ifølge tal trukket fra Danmarks Statistik, som vist tidligere på figur 4, modtager 

11.1 procent hjemmehjælp, hvilket vil sige, at hver nye SOSU-arbejder, i tidsrummet, skal tage sig 

af 208 ældre (Danmarks Statistik, 2022). 

 

Figur 7 (Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 24)  

Figur 7 viser hvor mange fuldtidsstillinger, der er beskæftiget, hvor det kan ses, at selvom der både 

er flere fagudlærte SOSU-assistenter- og hjælpere på fuldtid i 2019, i forhold til 2008, så er antallet 

af den totale mængde fuldtidsansatte SOSU-arbejdere, faldet.  
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Figur 8(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 27). 

På figuren ovenover ses en af de oftest nævnte problemer i forhold til SOSU-arbejderne og fagets 

fremtid. Her kan det ses, at 52% af alle aktive SOSU-arbejdere, er i alderen 48+. Årsagen til, at dette 

er et stort problem er, at pensionsalderen er 58. Så indenfor 10 år er 52% af SOSU-arbejdere i pensi-

onsalderen, inklusivt de 21%, som allerede er i pensionsalderen, men stadig er aktive SOSU-arbej-

dere. Når dette kombineres med den stigende levealder, og det stigende antal ældre, som har brug for 

hjemmehjælp, samt antallet af borgere, der har én, eller flere, kroniske sygdomme, må det betyde, at 

der vil komme et endnu kraftigere mangel på SOSU-området indenfor de næste 10 år.  

SOSU-elever og nyuddannede 

En stor del af problemerne, der ses i fremtiden på SOSU-området, ligger hos uddannelserne, i form 

af manglen på studerende, på både SOSU-assistent- og hjælper uddannelsen. Dog ligger problemet, i 

højere grad, på SOSU-hjælper uddannelsen. Årsagen til dette skyldes, ifølge mange aktører fra fag-

foreninger, samt kommuner og regioner, den dårlige omtale og mangel på viden i forhold til området 

(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 28).  
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Figur 9(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 28).  

På figur 9 kan der ses udviklingen af optag på SOSU-uddannelserne, fra 2016-2017 kan der ses re-

formskiftet. Årene inden reformen, af SOSU-uddannelserne, er på denne figur illustreret med gul, 

hvorefter rød og blå viser fordelingen på SOSU-assistent- og hjælper uddannelserne. 

 

Figur 10(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 29). 

Figur 10 illustrere frafaldet på SOSU-uddannelserne i de første 3 måneder af hovedforløbet, hvilket 

vil sige, at grundforløbet for de studerende, der fortsætter direkte på SOSU-uddannelserne efter 9. 

klasse, ikke er regnet ind i denne.  
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Figur 31(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 29).  

I figuren ovenover vises antallet af aktive studerende på hovedforløbet per 30. september, i de re-

spektive år. Hvor det på figuren kan ses, at der var et fald i 2016, 2017 og 2018, for så at stige til 

nogenlunde samme antal igen i 2019. 

 

Figur 42(Vinge & Hjort-Enemark Topholm, 2021, p. 30). 

Figur 12 viser hvor mange SOSU-studerende, der færdiggør deres SOSU-uddannelse. Tallene i figur 

11 viser antallet af elever, der går på SOSU-uddannelserne. I forhold til det aktive antal studerende 

på SOSU-uddannelsen nu, er mængden, der bliver færdige hvert år, markant lavere nu. Dette skal 

derefter tages i betragtningen, at antallet SOSU-studerende er stort set den samme som vist på figur 

10. Hvor det højeste og det laveste optag, svingede med maksimalt cirka 26%, er antallet af SOSU-

studerende, der færdiggør deres uddannelse, faldet med hele 74 procent. 

Påvirker SOSU-uddannelsernes image de studerende  

På baggrund af interviewet, med vejlederen Mia, er der udledt nogle forskellige faktorer, der ligger 

til grund for SOSU-uddannelsernes ry og/eller image i samfundet. Disse faktorer omhandler uddan-

nelsens niveau, kommuner og jobcentres opfattelse og samfundets fordomme. 

Den første faktor, der præger SOSU-uddannelsernes image, er niveauet på uddannelsen. Mange i 

samfundet vil være tilbøjelig til at se ned på SOSU-uddannelserne og mener, at det er en let uddan-

nelse at tage. Mia mener selv det modsatte: ”den her klassiske om at alle kan blive SOSU og det er 

bare ikke tilfældet, fordi uddannelsen er ikke let” (Andersen et al., 2022a, p. 3). Mia pointerer dog, at 
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SOSU-hjælperen er lettere end SOSU-assistenten at gennemføre. Derefter bevæger Mia sig videre og 

forklare, hvad det er, der konkret gør uddannelsen svær for nogle: ”du skal stadigvæk igennem et 

grundforløb, hvor du skal bestå naturfag, du skal op og bestå din skills prøve” (Andersen et al., 2022a, 

p. 3). På baggrund af det, mener Mia derfor, at mange netop vælger uddannelsen, da de har en fore-

stilling om, at niveauet er lavt: ”Så jeg tror rigtig meget af det ligger til grund for at der er rigtig 

mange der vælger den her uddannelse i den tro om at det kan de let gøre med et halvt øje.” (Andersen 

et al., 2022a, p. 3). 

En anden faktor drejer sig om, hvordan nogle kommuner og jobcentre behandler uddannelsen. Mia 

beskriver det som følgende: ”der er nogle kommuner og jobcentre, som bruger det lidt som en skral-

despand” (Andersen et al., 2022a, p. 3) – i relation til, at kommunerne og jobcentrene behandler 

SOSU-uddannelserne som en skraldespand. Herefter kommer Mia ind på en central ting, der gør, at 

hun opfatter situationen som førnævnte: ”den her borger har nu været på kontanthjælp i x antal år. Vi 

giver hende en SOSU-uddannelse fordi det kan hun godt” (Andersen et al., 2022a, p. 3). Dette bliver 

sagt, som følge af, hvordan kommunen og jobcentrenes håndtere de mennesker, som typisk har været 

på kontanthjælp, hvorfor Mia kommer med denne pointe: ”det bare endnu hårdere når de så finder ud 

af det kan de ikke. Det er rigtig rigtig synd for de her mennesker fordi de får bare et ordentligt gok i 

hovedet som de bare slet ikke havde brug for.” (Andersen et al., 2022a, p. 3). Dette leder også tilbage 

til den pointe, Mia kom med i relation til uddannelsens niveau.  

En tredje og sidste faktor omhandler samfundets fordomme på SOSU-uddannelserne. I forhold til, at 

Mia blev spurgt om, hvordan hun oplevede de studerendes opfattelse af SOSU-uddannelserne, kom 

samfundets fordomme frem. Mia oplevede, at de studerende typisk bliver mødt med fordomme i den 

virkelige verden, i form af, at andre mennesker har en idé om, at SOSU’er kun laver trælse ting: ”ikke 

så meget hvordan de selv ser faget men rigtig meget, det er den så de kommentarer de har fået på at 

skulle starte.” og ”det der klassiske når skal du ud og tørre røv og så videre.” (Andersen et al., 2022a, 

p. 4). Her er Mia blev mødt af en studerende til et heldagsoplæg, der oplever at blive mødt af fagets 

fordomme fra andre, i stedet for at blive præsenteret for måden hvorpå de studerende selv oplever 

uddannelsen. Der er derfor kommet frem til tre relevante faktorer, der er i spil, som påvirker SOSU-

uddannelserne. Uddannelsens niveau, som for nogle studerende kan være for svært, hvor det for sam-

fundet ses som en let uddannelse. Kommuner og jobcentres behandling, i form af, at nogle behandler 

uddannelserne som en skraldespand. Sidst, samfundets fordomme, hvor mange mennesker udenfor 

ser negativt på uddannelsen, blandt andet i form af at omtale SOSU’er som mennesker, der blot tørrer 

røv.  
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Teknisk afsnit 

Styresystemer 

Når der skal laves en app, er det vigtigt at vælge hvilket styresystem den skal laves til. Da det er en 

app til mobile devices, give det bedst mening at lave den til en af de to store mobil-styresystemer: 

IOS og Android. Det er i dette tilfælde vigtigt at publicere appen til både android og IOS, da der er 

en stor mængde brugere af begge i Danmark. Da det ønskes, at informationen i appen skal ud til den 

størst mulige målgruppe, skal appen derfor være kompatibel med begge platforme. 

Opbygning 

Appen skal inddeles i en række forskellige ”infosider”, der hver skal indeholde forskellig information, 

som relaterer til alle aspekter af SOSU-uddannelserne og de efterfølgende jobs. 

Billeder og videoer 

På hver side, nævnt herunder, vil der skulle tilknyttes billeder og videoer, der relaterer til sidens ind-

hold. Videoer vil efterligne formater, der er alment brugt på populære sociale medier som TikTok og 

YouTube Shorts. Dette format er små korte videoer, der oftest ikke er længere end 20 -30 sekunder. 

Siden medier, der promoverer dette format, er blevet populære, antages det at formatet vil ledes til 

flest mulige visninger. Ligeledes kan videoerne deles på sociale medier uredigeret, da de allerede er 

i det korrekte format hertil. 

Eksempelvis kunne der på siden om uddannelsen, være interviews med studerende, der forklarer 

hvordan deres forskellige kurser er sat sammen på, eller andre relevante informationer. 

I videoerne om arbejdspladsen, kan forskellige daglige arbejdsopgaver blive fremvist. Hvilket gør det 

muligt for seeren at få et indblik i hvad arbejdsopgaverne indebærer, og hvordan arbejdet skal udføres, 

inden de starter på uddannelsen. Dette gør det muligt at frasortere de ansøgere, der i sidste ende ikke 

ønsker at udføre de påkrævede arbejdsopgaver. 

Information 

På denne side i appen, skal der kunne findes information om SOSU-uddannelsen, samt efterfølgende 

job. Det skal være et generelt overblik, der nemt og hurtigt tegner et billede af både SSA og SSH-

uddannelserne. 
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Ansvar 

Som forklaret i VIVE’s rapporter, er der mangel på klarhed over hvilke ansvarsområder en SSA’er 

og SSH’er har, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Der vil på denne side i appen blive skrevet om 

de ansvarsområder som de forskellige grene af SOSU-ansatte har, samt under hvilke omstændigheder, 

der gælder. Det er også her der vil stå nogle af de pointer, som oftest var baggrund for praktikchok, 

ifølge VIVE’s undersøgelse. Blandt andet det faktum, at man bliver nødt til at røre ved andre menne-

sker, når man kommer ud til en borger (Ibsen, 2022, p. 12).     

Uddannelsen 

Her vil der være en beskrivelse af de forskellige uddannelsesforløb. Der vil være fokus på både sko-

leforløb, samt de praktikforløb man skal igennem, inden man er færdiguddannet. Dette vil blive stillet 

op grafisk, lidt ligesom man allerede kan finde det andre steder. Herunder et eksempel fra Uddannel-

ses Guiden: 

 

Figur 13: Billede taget fra: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik/social-og-sundheds-

assistent  

Der vil også være en udtømmende liste over uddannelsessteder rundt omkring i landet, hvorpå man 

kan tage uddannelserne, samt deres tidspunkter for åbent hus. I samme afsnit vil der også være infor-

mation om mulighederne for elevløn og SU under uddannelsen. 

Der vil også være guides til hvordan man kan tage uddannelsen, hvis man lider af angst, manglende 

selvtillid, eller på anden måde er sårbar. Dette skyldes, at skoler og praktiksteder oplever stigende 

optagelse af såkaldte sårbare elever (Ibsen, 2022, p. 12). 

Til sidst vil der være en kursusliste over de kurser og fag man skal have på uddannelsen og beskri-

velser heraf. Dette skal gøre det nemmere at forstå det pensum man kan komme til eksamen i, hvis 

man skulle vælge uddannelserne. 

Praktik 

Et af fokuspunkterne for rapporten er konceptet praktikchok. Derfor vil dette afsnit være ekstra de-

taljeret. 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik/social-og-sundhedsassistent
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik/social-og-sundhedsassistent
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Der vil her blive lagt vægt på de elementer af praktikken, der oftest leder til praktikchok. Beskrivelser 

af de forskellige virksomheder, hver skole arbejder sammen med, vil også blive beskrevet her, i håbet 

om at give bedre mulighed for at forudsige cirka hvor man kommer til at skulle i praktik. 

Job 

Inden man vælger en uddannelse, kan det være rart at vide hvilke jobmuligheder der er, når man er 

færdig. Derfor vil der i dette afsnit stå information om de fremtidsmuligheder der er, når man har 

taget en af de to SOSU-uddannelser. Der vil også være ”job-statistikker”, som bliver opdateret med 

ledighedstal, åbne jobs og andre relevante tal. 

Kontakt til vejleder 

Som det blev beskrevet i interviewet med Mia, ønskes der en mere direkte kommunikationsvej mel-

lem vejlederne og de studerende, der kunne have brug for ekstra støtte (Andersen et al., 2022a). Der-

for vil en sådan feature ligeledes befinde sig i appen. Det kan både være over tekst/chat eller gennem 

opringninger. 

Backend 

Sikkerhed 

Da der skal indbygges en chatfunktion i appen, hvorigennem der skal sende fortrolig information, er 

det vigtigt at IT-sikkerheden er i top og overholder GDPR-lovgivningen. GDPR-lovgivningen inklu-

derer ikke et direkte krav om kryptering af følsomt indhold, men kommer med en anbefaling om at 

indhold af følsom karakter krypteres (Intersoft Consulting, 2023). Det betyder nemlig, at selv hvis 

følsomt indhold bliver hacket eller lækket, er det krypteret og ulæseligt for alle der skulle komme i 

besiddelse af det. 

Derfor ville der til chatfunktionen skulle anvendes kryptering af informationen der skal sendes, mel-

lem brugerne, således det kun kan læses af folk, der har krav på at se dataen. 

En af de mest simple, men stadig sikre, måder at kryptere information på, er gennem Asymmetrisk 

kryptering (Educba.com, 2023). Inden Asymmetrisk kryptering bliver yderligere uddybet, vil der her-

under blive forklaret nogle ”keywords” indenfor kryptering.  
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Kryptering 

Når information skal krypteres, er det ofte for at ”gemme” det fra andre end dem der skal se det. Efter 

at information er blevet krypteret, kan det kun genskabes, hvis man kender den ”nøgle” der kan af-

kode den krypterede tekst. Der kan altså godt stilles en analogi op med krypteringen som en lås, der 

skal låses op, før teksten igen kan læses. Når en kryptering skal ”omvendes” eller ”låses op” kaldes 

dette for dekryptering. 

Key/nøgle 

Den såkaldte nøgle er dog ikke en fysisk nøgle, men derimod en virtuel nøgle. I nogle tilfælde kan 

denne virtuelle nøgle godt befinde sig på eksempelvis en usb-nøgle eller et RFID-kort (adgangskort 

mm.). Selve nøglen er dog stadig kun gemt på det fysiske medie. En nøgle er opbygget af en kombi-

nation af forskellige tegn, bogstaver og tal. Et uddrag af et eksempel på en nøgle kan ses herunder:  

 

Figur 14: Nøgle genereret vej hjælp af: https://cryptotools.net/rsagen 

Generelt kan det tilskrives at en længere krypteringsnøgle giver større sikkerhed, da den bliver ek-

sponentielt sværere at ”bryde” jo længere den bliver. Det er i dag standard at bruge nøgler der er enten 

1024, 2048 eller 4096 bit lange. Jo højere tallet er, des længere er nøglen og jo mere beskyttet er den 

information der bliver sendt.  

Symmetrisk kryptering 

Symmetrisk kryptering er en efterhånden gammel metode at kryptere indhold på. Det fungerer på den 

måde at både afsender og modtager, af information, anvender den samme nøgle, til både kryptering 

og dekryptering. Da denne nøgle kun kendes af afsender og modtager, kaldes den for en privat nøgle.  

Begge parter har altså den samme identiske nøgle, og alle andre der får fat på nøglen, har også adgang 

til informationen der bliver sendt. Det er med symmetrisk kryptering altså nødvendigt at ”dele” nøgler 

mellem afsender og alle modtagere, hvilket kan lede til mindsket sikkerhed. Derfor er det blevet fra-

valgt at anvende symmetrisk kryptering til chat-funktionen i appen. 

https://cryptotools.net/rsagen
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Asymmetrisk kryptering 

Ved asymmetrisk kryptering er der ikke længere en delt nøgle, begge parter behøver kende til. Ved 

asymmetrisk kryptering introduceres konceptet ”offentlig nøgle” (Educba.com, 2023). Det betyder, 

at alle har mulighed for at kryptere indehold med nøglen, som kan sendes til modtageren. Den offent-

lige nøgle kan dog ikke længere bruges til at dekryptere indholdet der bliver sendt, og det er nu kun 

modtagerens private nøgle, som kun personen selv har adgang til, der kan dekryptere den information 

de modtager.  

Modtageren deler ved asymmetrisk kryptering altså deres offentlige nøgle med alle der ønsker at 

sende dem information, og holder deres private nøgle hemmelig. Det er nu ikke længere nødvendigt 

at dele de forskellige dekrypterings-nøgler, der skal bruges på begge sider af kommunikationen, hvil-

ket øger sikkerheden markant.  

Da der skal bruges forskellige nøgles til at kryptere og dekryptere indholdet af beskederne, er asym-

metrisk kryptering langsommere og kræver mere computerkraft end symmetrisk kryptering. Dette er 

dog ikke et reelt problem, da alle moderne computere og telefoner er hurtige nok til at bruge denne 

mere moderne og sikre krypteringsmetode. 

Det kan dog ske at nøglerne bliver stjålet, eller knækket, og derfor er der brug for yderligere et lag af 

beskyttelse, der skal sikre at beskeden ikke har været ændret undervejs til modtageren. 

Hashing 

Nøjes man med at kryptere sine beskeder og sende dem, uden at implementere yderligere sikkerheds-

protokoller, er beskederne ikke beskyttet mod ændringer fra ”ondsigtede” aktører. Det er altså ikke 

muligt for modtageren at se om beskeden har været ”opsnappet” og ændret undervejs. Det er her at 

hashing kan anvendes. Hashing kan løst betegnes som en matematisk formel, der omdanner en tekst-

fil, besked eller et billede til en streng af tegn (FreeCodeCamp, 2020). 

Modsat en krypteret tekst, vil en hashet tekst, altid have samme størrelse. Lige meget om man skriver 

et enkelt bogstav, eller en hel rapport, vil resultatet af hashen have samme størrelse og kompleksitet. 

Længden og kompleksiteten på hashen afhænger af den algoritme der bruges på det oprindelige ind-

hold. Tidligere har man brugt algoritmer som MD5, (Liu, 2009), der omdanner det hashede materiale 

til en 128-bit tekststreng.  

 

 



V2224809478  03-01-2023 
 

Page 41 of 58 
 

Hasher man teksten ”Roskilde Universitet” med en MD5-algoritme vil resultatet heraf være: 

” 53bd695c4f931795ffd1ee959912b62a” 

Hasher man bogstavet bogstavet ”e” med MD5, vil resultatet heraf være: 

” e1671797c52e15f763380b45e841ec32” 

Her ses det at selvom inputtet har meget forskellige længde, har resultaterne samme længde. Hashing 

er heller ikke begrænset til tekst, men kan også bruges på videoer, billeder og lydfiler. 

En anden fordel ved hashing er at algoritmerne ikke kan ”vendes om”. Når først noget er hashet er 

det ikke muligt at genskabe det.  Dette gør det muligt at bruge hashing som verifikation af en besked. 

Da to identiske stykker information vil give det samme resultat, hvis de bliver hashet med den samme 

type algoritme, kan man bruge hashing som det man kalder en checksum. 

Et eksempel kunne være, en underviser, der skal sende nogle studerende en mail med projektfeedback 

i. Når mailen bliver afsendt, bliver den krypteret som tidligere beskrevet, og sendt til modtageren. 

Samtidig med at mailen bliver sendt, vil den oprindelige besked blive hashet med en algoritme. Denne 

hash vil blive krypteret og sendt afsted sammen med mailen. 

Når de studerende modtager mailen, vil de gerne være sikre på, at den kommer fra underviseren og 

ikke har været ændret undervejs. Mailen kan verificeres ved, at de studerende tager den besked de 

har modtaget og hasher den med samme algoritme som den, underviseren brugte. Herefter tager de 

den hash, der blev sendt med, sammen med mailen og sammenligner de to. Er begge hashes ens, 

betyder det, at beskeden er magen til den, underviseren sendte. Dette skyldes, at hvis nogen havde 

ændret på beskeden efter den var afsendt, ville den medfølgende hash ikke længere match den hash, 

man selv generer ud fra den modtagne besked. 

Det er igen vigtigt at huske, at hashing er en ” envejs-algoritme” og man ikke ”un-hasher” beskeden 

man modtager, som man ville gøre det med kryptering. Man skal selv lave sammenligningen mellem 

den ”hash-værdi”, der fulgte med den oprindelige besked, og den man selv laver ud fra den modtagne 

besked. 

Alt dette foregår dog automatisk i dag, og er ikke noget man, som bruger, aktivt skal tage sig af. 

Således bruges hashing til at verificerer oprigtigheden af en besked, og denne ekstra sikkerhedsfeature 

skulle naturligvis også implementeres i appen.  
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Mockups  

Gruppen har lavet mockups af et par forskellige ”sider” i appen, som alle kan ses i bilag 1. 

Forside: Forsiden er det første man ser og skal derfor være informativ og fangende. (bilag 1.1) 

Praktiskinformation: Forklare om det praktiske arbejdet og uddannelsen. (bilag 1.2) 

Vejleder kontakt-side: Hvor de studerende kan søge hjælp hvis de har det svært. (bilag1.3) 

Diskussion 

Er det muligt at fastholde og forberede de nuværende SOSU-studerende ved hjælp af en 

app? 

I forlængelse af analysen over brugbarheden af appen, vil gruppen derfor diskutere, hvorvidt en app 

kan blive implementeret til at hjælpe de studerende.  

Ud fra vejlederens feedback i interviewet, vil det som udgangspunkt være oplagt at udvikle en app, 

der indeholder funktionerne, som tidligere nævnt. På baggrund af informationerne fra vejlederen Mia, 

har SOSU-studerende brug for mere informationer og forberedelse på uddannelsen end de i har haft 

hidtil. Det har medført, at mange er blevet overrasket over uddannelsens faglighed. Dertil er der også 

nogle studerende, der oplever praktikchok. Det er ofte forekommet på grund af manglende informa-

tion om selve uddannelsen. Derfor vil en app, der er informationsrig, være en oplagt mulighed for at 

forberede de studerende yderligere. Mia er også positiv overfor en app, i og med, hun udtrykker, at 

alle går rundt med en mobil i lommen, hvorfor en app, vil være mest oplagt og hurtig tilgængelig for 

studerende (Andersen et al., 2022a, p. 11). Ydermere, vil appen kunne klæde kommende studerende 

på til, hvad de kan forvente af deres uddannelse. Ved hjælp af informerende tekster og videoer om 

diverse emner indenfor uddannelsen, kan appen yderligere formindske praktikchok. Derfor mener 

Mia, at en sådan app, vil have gode muligheder for at fastholde og forberede SOSU-studerende på 

uddannelsen samt praktikforløbet. 

På den anden side, er der altid chance for, at apps, aldrig får deres gennembrud. Mia kommer også 

ind på uddannelsens aldersgrupper, hvor der kan udledes, at det er studerende i alle aldre. Derfor er 

der nogle studerende, der muligvis har mere ”erfaring”, grundet deres højere alder. Som følge heraf, 

vil appen derfor mest henvise sig til den yngre gruppe af studerende og/eller de studerende, som ingen 

viden eller erfaring har om SOSU-faget. Derfor er der chance for, at den ikke vil blive udbredt blandt 

alle SOSU-studerende. Derudover kan det være at appen er mest brugbar i starten af uddannelsen, 
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hvor nogle studerende stadig forholder sig tvivlende omkring uddannelsen. Derfor er der mindre po-

tentiale til, at appen, vil være brugbar gennem hele uddannelsesforløbet. Der er også det aspekt, at 

beskrivelser og videoer kun kan gøre en begrænset del. Der vil altid være chance for, at nogle stude-

rende, kommer helt på afveje i nogle fag og/eller i virkelighedssituationer, såsom praktik, som man 

aldrig helt kan forberede sig på.  

Ud fra ovenstående diskussion, kan der udledes, at der er gode chancer for, at en app kan fastholde 

og forberede nuværende SOSU-uddannelser. Hvor meget og hvor lidt appen bruges, kan være svin-

gende, dog ud fra vejlederens perspektiv er det et redskab, som kan få meget potentiale på uddannel-

sen.   

 

Bliver de SOSU-studerende påvirket af måden ”Danmark” omtaler deres fag på? 

I det senmoderne samfund, kan medierne spille en stor rolle i måden, hvorpå der tales om emner i 

samfundet. Et af de emner er ældreplejen, herunder også SOSU-uddannelsernes image. Derfor vil der 

i følgende diskussion blive diskuteret hvorvidt SOSU-studerende bliver påvirket af måden samfundet 

omtaler uddannelsen på. 

Inden for SOSU-uddannelserne er det oftest arbejdsopgaverne, der bliver omtalt negativt i medierne. 

Et af de klassiske sproglige udtryk om uddannelsen er forestillingen om, at SOSU’er ”bare tørre røv”. 

Andre udtryk som medierne bruger omfatter ”laver ikke en skid” og ”beskidt arbejde”. Dette er med 

til at fremstille SOSU’erne som et fag, der er nemt, kedeligt og beskidt. Den negative omtale er derfor 

i høj grad med til at skabe et negativt omdømme for SOSU-uddannelserne (Lauritzen et al., 2022, p. 

35). 

I en analyse fra VIVE beskriver flere SOSU-studerende, hvordan de er blevet påvirket af måden, 

deres uddannelse bliver omtalt. Der kan udledes fra interviewene, at størstedelen af de studerende 

allerede inden studiestart, var blevet konfronteret med de negative fordomme om uddannelsen. Her-

udover var mange af de studerende blevet ”påvirket” over i SOSU-retningen, hvorimod en lille del af 

de interviewede havde taget den ”direkte” vej. Det vil sige, SOSU-uddannelsen er deres første ud-

dannelse (Lauritzen et al., 2022, p. 56-57). Dette understøttes også af gruppens eget interview, hvor 

vejlederen, fremlagde information om de studerendes aldersforskel. Heraf fremkom det, at der er en 

bred aldersgruppe, hvori der både er mange i 30’erne og opefter og den yngre generation, der kommer 

direkte fra folkeskolen, gymnasiet etcetera (Andersen et al., 2022a, p. 4). 
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Som følge heraf er der typisk to veje som nye SOSU-studerende kommer fra. Mange af de nye stu-

derende har i forvejen været i gang med en anden uddannelse eller karrierer, hvor de efterfølgende 

blev ”skubbet” i SOSU-retningen grundet forskellige forhold. Eksempelvis inkluderer dette ændrede 

familieforhold, eksisterende arbejdsvilkår og/eller skub fra jobcentre (Lauritzen et al., 2022, p. 56-

57). Endvidere leder det tilbage til gruppens eget interview, hvor Mia beskriver jobcentrene som 

nogle, der behandler SOSU-uddannelserne som skraldespande. En anden vej, som nye SOSU-stude-

rende kommer fra, er den direkte vej, det vil sige, de studerende, der kommer direkte fra folkeskoler 

og/eller gymnasier. Disse studerende har typisk ikke været på andre karriereveje, udover sabbatår. 

Fælles for begge ”veje” er, at de forud for studiestart allerede havde kendskab til uddannelsen (Lau-

ritzen et al., 2022, p. 56). 

Helt overordnet forekommer der en speciel faktor, der påvirker rekrutteringen af nye SOSU-stude-

rende. Det omhandler de fordomme, som nye SOSU-studerende møder foruden studiestart, som er i 

det danske samfund. Det handler især om to specifikke fordomme; at der i arbejdslivet, skal udføres 

ulækkert og skræmmende arbejde (i henhold til ekskrementer/afføring, død og ældre mennesker). 

Den anden fordom omhandler, at arbejdet forbindes med lavt fagligt niveau, det vil sige, arbejde alle 

kan udføre (Lauritzen et al., 2022, p. 57). 

En væsentlig motivation for hvorfor mange af de studerende har valgt SOSU-uddannelserne, var på 

grund af deres kendskab til uddannelsen. Foruden for deres kendskab, delte mange af de studerende 

de samme fordomme som dele af samfundet. Derfor har det reelle kendskab til SOSU-uddannelserne 

betydet, at de har fået et mere positivt syn på den og som følge valgt denne retning (Lauritzen et al., 

2022, p. 60). 

Hvordan de studerende bliver påvirket af måden samfundet omtaler deres uddannelse på, varierer 

typisk mellem de fordomme der er, samt de studerendes uddannelsesbaggrund. En central faktor for 

valg af uddannelsen omhandler det reelle kendskab, man allerede har dannet sig inden man starter. 

Især er der mange studerende, der på baggrund af sektorkendskab vælger uddannelsen. Det omhand-

ler, de studerende, der har fået kendskab, for eksempel, gennem erhvervserfaring inden for SOSU-

fagene, i form af praktik, rollemodeller i deres tætte omgivelser eller gennem deres egne pårørende 

(Lauritzen et al., 2022). Erhvervserfaring kan omhandle arbejde i hjemmeplejen, igennem praktik 

eller som ufaglært. Derfor, for de studerende, der har fået bekendtskab tidligere med branchen, har 

det været en afgørende faktor for deres studievalg. Mange af dem, som har foretaget et karriereskift 
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til fordel for SOSU-uddannelsen, har førhen selv haft de samme fordomme om uddannelserne, hvoraf 

sektorkendskabet fik dem til at skifte (Lauritzen et al., 2022, p. 60-61). 

Dog er der også en anden central faktor, der spiller en stor rolle for hvordan de studerende påvirkes. 

Mange af dem begyndte først at blive interesseret i uddannelsen, efter de havde hørt om dem fra 

pårørende eller andre bekendte med kendskab til uddannelserne. Herudover er der også flere stude-

rende, der blev interesseret i uddannelserne efter deres pårørende, kom på plejehjem. I og med, pårø-

rende kom på plejehjem, bragte det flere studerende tættere på uddannelserne og dermed motiveret 

dem til at tage den retning.  

Efter studiestart ses det også, at de studerende bliver mere positivt påvirket, hvorfor de også prøver 

aktivt at gøre op med de fordomme, der er ude i samfundet (Lauritzen et al., 2022, p. 72). Nogle 

studerende havde også den forestilling, at de fordomme, der forbindes med det faglige niveau, kobles 

sammen med de typer af studerende, der er på uddannelserne. Dog i fleste tilfælde viser det sig at 

være det modsatte, selvom der stadig forekommer frafald. Dette skyldes, at der stadig er en lille del 

af de fordomme, for eksempel omhandlende studerende, der ”bare” skal ud i job, som stadig bliver 

optaget (Lauritzen et al., 2022, p. 72-73). 

Fælles for de fleste studerende, uanset baggrund og erfaring er, at de også havde de samme fordomme 

til uddannelsen inden deres reelle kendskab til faget. Som det ovenstående også viser, er langt de 

fleste studerende, inden studiestart, været negativt påvirket, i form af fordomme. De fik først et posi-

tivt syn efter diverse sektorkendskab. Der udledes også, at efter studiestart, er de studerende blevet 

positivt påvirket og derfor selv prøver at gøre op med fordommene. 
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Kan en app hjælpe den offentlige omtale af SOSU-fagene?  

Før der kan tages stilling til det overordnede spørgsmål, er det nødvendigt antaget, at appen bliver 

downloadet på en længere række enheder. Hvis ingen downloader appen, vil den selvfølgelig have 

meget lav effekt, og herefter er det antaget, at appen får en ”tilpas stor” brugergruppe.  

Som skrevet tidligere i rapporten, findes der en teori kaldet Broken Window Theory, der før i tiden 

har været brugt til at kortlægge folks adfærd og se hvorfor de agerede som de gjorde. Modsat det 

tidligere forklarede kriminalitet og affaldshåndtering, vil der i dette afsnit bliver set på Broken Win-

dow Theory i sammenhæng med offentlighedens omtale af SOSU-fagene.  

Det er projektgruppens teori, at den offentlig omtale kan sammenlignes med et stykke affald, der 

ligger på jorden ved siden af en skraldespand. Som forklaret i redegørelsen, for Broken Window 

Theory, er der en tendens til, at hvis der ligger mange stykker affald ved siden af en skraldespand, er 

folk mindre tilbøjelige til at ramme ned i skraldespanden, med deres eget affald. Derudover vil der 

også være mindre motivation til at samle op, hvis man selv rammer ved siden af. 

Dette kan sammenlignes med måden, hvorpå offentlig omtale spredes. Når nogen taler negativt om 

noget, har det en tendens til at sprede sig videre, og omfatter ikke længere kun den person, der startede 

den negative omtale. Følges antagelserne i Broken Window Theory her, vil det betyde, at der kun 

skal en lille del af befolkningen til at ”smide det første affald”, eller rettere begynde den negative 

omtale, der bruges i samfundet om SOSU-fagene. I dette tilfælde er det dog ikke nødvendigvis et 

individ, der starter omtalen, men det kan også være medierne, som beskrevet i rapporten: Analyse af 

sundhedsfagenes image og imageudfordringer (Lauritzen et al., 2022). 

Her kommer appen ind i billedet. Hvis det er muligt for medierne at påvirke i den negative retning, 

må det ligeledes være muligt for en app at påvirke i den positive retning. Appen har, som tidligere 

nævnt, til formål at informerer, ikke blot kommende SOSU’er, men også offentligheden. Er det muligt 

blot at påvirke nogle få individer, ideelt så mange som muligt, kan appen måske hjælpe med at starte 

den positive samtale i samfundet.  

Det er derfor håbet, at hvis der er nok, der ender med at bruge appen, vil det kunne lede til en positiv 

forandring i måden, hvorpå SOSU-fagene omtales, da der ikke længere vil være en lige så stor base 

for negativitet. Dette kan også gøre befolkningen mere resistente overfor mediernes portrættering af 

fagene og uddannelserne. 
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Kan teknologi hjælpe med at rekruttere folk, der ellers ikke havde valgt jobbet 

Som følge af analyserne og diskussionerne, rejser der sig et spørgsmål om teknologi, heraf i form af 

om en app, kan hjælpe med at rekruttere folk. Gennem rapporten er der fundet ud af, at de studerende 

kan være dårligt forberedt på uddannelsen, hvilket har ledt til et højere frafald end på andre erhvervs-

uddannelser. Det store frafald skyldes dog ikke nødvendigvis udelukkende dårlige forberedelse inden 

studiestart, men forberedelsen er oplagt at påvirke gennem en app.  

DevoTeam, der er et digitalt konsulenthus, har skrevet en artikel om rekruttering ved brug af tekno-

logier. Her beskriver de hvordan teknologier vil revolutionere hvordan arbejdsmarked rekruttere med 

arbejdere. De skriver om at bruge VR som showcase, så mulige job-kandidater kan opleve arbejds-

miljøet, samt prøve at være en del af holdet, inden de søger jobbet (Eeg, 2023). Hvis man først gen-

nemgår en uge af VR kan man vænne sig hurtigere til hvordan tingene bliver gjort og tilvænningspe-

rioden til den nye arbejdsplads kan blive forkortet. Dette fænomen vil forsøges overført til den for-

slåede app, i form af de tidligere beskrevne videoer og tekster. Det skal altså være muligt for en person 

at ”opleve” en arbejdsdag som SOSU, allerede inden de søger ind på uddannelsen. 

”Apps til alting” er yderligere et emne som DevoTeam beskriver, som en trend fordi der forventes at 

være en app til alting. De beskriver hvordan, Jobindex i 1996, revolutionerede jobsøgning ved at være 

de første til at bruge internettet som adgangs-portal. De beskriver også hvordan alle rekrutteringsfir-

maer, i dag, har hver deres egen app. 

Man kan derfor se, at teknologier bevæger sig hen imod at gøre alting nemt og tilgængeligt for bru-

gerne. Derfor ville det forslås, at man kunne skabe en app, der ville forklare præcis, hvilke udfordrin-

ger og oplevelser andre elever har haft. Appen ville indeholde en chat-funktion, hvor man ville kunne 

kontakte vejledere, hvis man havde yderligere spørgsmål. Den ville derved kunne forberede mulige 

studerende bedre på de udfordringer, der ville dukke op. Derudover ville appen også have en oversigt 

over, for eksempel, hvilke fag, arbejdsopgaver og en forklaring på forskellene mellem en social og 

sundhedshjælper, og en social og sundhedsassistent. Dette vil give adgang til, at brugeren selv kan 

vurdere om de føler sig klar til uddannelsen eller jobbet. Appen ville kunne fremvises af UU vejledere 

i folkeskoler og 10 klasser. 
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Konklusion 

Der vil herunder blive skrevet de konklusioner der er draget ud fra empirien og diskussionen igen-

nem rapporten. Derudover vil problemformulering og arbejdsspørgsmål også blive besvaret. 

• Hvordan påvirker SOSU-uddannelsernes image, de studerende der går der og/eller vil starte 

på uddannelsen? 

Gennem interviewet med vejlederen fra ZBC Roskilde og rapporterne fra VIVE, kan det konkluderes 

at de studerende bliver meget påvirket af det image som ikke blot SOSU-uddannelsen har, men også 

som SOSU-fagene har generelt. Det var dog de færreste studerende der først mødte fordommene om 

uddannelsen efter studiestart. 

• Kan en app hjælpe den offentlige omtale af SOSU-fagene, i en retning der har mindre påvirk-

ning? 

Mens det kan være svært at konkludere noget direkte, uden at udføre et forsøg, vil der argumenteres 

for at der gennem Broken Window Theory er fundet belæg for, at en lille ændring hos de rigtige 

mennesker, kan afhjælpe problemet. Det bliver dog for denne konklusion nødt til at antages at ap-

pen vil blive downloadet af flere mennesker og anvendt som intenderet. 

• Kan man ved hjælp af en app hjælpe med at forberede de studerende bedre på deres uddan-

nelsesforløb? 

Det kan konkluderes, at der gennem appen, kan der dannes et overblik over hvordan uddannelserne 

er bygget op, samt hvor højt det faglige niveau er. Dette vil hjælpe kommende SOSU-studerende med 

at forberede sig på det faglige niveau på de to SOSU-uddannelser. Det må ligeledes antages, at der 

med bedre forberedelse inden- og under studiet, vil være lavere motivation til at forlade en uddan-

nelse. 
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• Kan teknologi hjælpe med at rekruttere folk, der ellers ikke havde valgt uddannelsen? /var 

blevet eksponeret til jobmuligheden? 

 

Gennem interviewet kom det frem, at en stor del af dem der søger SOSU-uddannelserne, ikke kommer 

direkte fra folkeskole eller gymnasiet. Dette betyder, at appen har mulighed for at inspirere ikke blot 

unge, men også voksne til at starte som SOSU. Voksne bliver heller ikke ”tvunget” til at læse om 

karrieremuligheder, ligesom unge i folkeskolen gør. Derfor vil en app, kunne hjælpe med at sprede 

budskabet om en arbejdssektor med mangel på fast arbejdskraft og gode jobmuligheder. Dette vil 

næsten uden tvivl lede til en forøgelse af motiverede jobansøgninger indenfor SOSU-områderne. Li-

geledes vil appen give mulighed for at man kan ”prøve” en dag på jobbet, for at se om der er arbejds-

opgaver, man ikke kan se sig selv udfører. Dette kan stoppe folk fra at søge ind på en uddannelse, der 

leder til et job de ikke ønsker. Hvilket yderligere kan lede til et mindre frafald. 

 

Til sidst er det nu muligt at konkludere på selve problemformuleringen: 

• Kan der laves en teknologisk løsning, der kan bidrage til at forhøje optaget og fastholdelsen 

af studerende på landets SOSU-uddannelser? 

Hvis alle ovenstående konklusioner tages i betragtning, vurderes det, at den forslåede app, vil kunne 

hjælpe på problemet. Det skal dog nævnes igen, at resultaterne af appen, afhænger meget af hvor 

mange der downloader den, og at det derfor ikke er muligt, definitivt at konkludere noget. Men hvis 

det som tidligere antages, at appen vil blive downloadet af et ”tilstrækkeligt” antal brugere, er det 

gruppens overbevisning, at appen vil kunne bidrage til afhjælpningen af problemet. Med ”tilstrække-

lig” menes der en gruppe, der er stor nok til at begynde, den positive kædereaktion, set i Broken 

Window Theory. Det er også svært at sige, hvilket aspekt af appen, der vil have den største effekt. 

Det kan være, at appen udelukkende bliver brugt som opslagsværk til information om SOSU og der-

ved primært er med til at forbedre den offentlige diskurs om SOSU-fagene. Hvilket så senere vil lede 

til mere motiverede studerende. Det kan ligeledes være, at den næsten udelukkende vil blive down-

loadet af studerende og derved kun vil øge optaget, uden at ændre på diskursen i samfundet. 

Det er også usikkert om appen vil kunne hjælpe, dem der bliver henvist fra jobcentre, kommuner eller 

andre, i samme grad som ”frivillige” studerende. Selv med god forberedelse kan det være svært at 

engagere sig i, eller gennemgå en uddannelse indenfor, et felt man ikke har interesse i. 
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Videnskabsteori Refleksion 

Kildekritik 

Der har under projektet været behov for meget specifik information om SOSU-uddannelserne og den 

offentlige diskurs herom. Denne information er kun lykkedes at finde gennem Det Nationale forsk-

ningscenter for Velfærd, ofte omtalt som VIVE. VIVE er et forskningscenter, der udfører forskning 

for både private og offentlige aktører og lægger vægt på integritet og uafhængighed i deres forskning 

(VIVE, 2023). Det har ikke været muligt at finde andre kilder, der kan understøtte meget af den 

information fundet gennem VIVE’s forskellige rapporter og derfor har det været nødvendigt at stole 

på VIVE. VIVE er sikret penge gennem finansloven og er derfor ikke afhængige af at komme frem 

til bestemte resultater. Det betyder, at de ikke har et særlig stort incitament til at trække deres forsk-

ning i en bestemt retning, i et forsøg på at gøre dem, der har bestilt forskningen, glade. Derudover 

bruger offentlige danske myndigheder ofte VIVE til at forske på velfærdsområderne. Derfor er det 

vurderet, at VIVE er ”sikre” at bruge, uden at kunne finde andre kilder, der understøtter dem. 

Interview bias 

Allerede inden interviewet blev udført, havde projektgruppen besluttet, at der skulle laves en app som 

løsning på problemstillingen. I forhold til udførelsen af interviewet, var vejlederen blevet præsenteret 

for visionen om en app, både på mail og under interviewet. Derfor blev der stillet mere lukkede 

spørgsmål i interviewet, der ikke gav subjektet mulighed for at komme på deres egne ideer, inden vi 

præsenterede vores. Dette kan have medført, at subjektets egne ideer, der måske var signifikant an-

derledes end vores, ikke blev præsenteret, da retningen på interviewet allerede var sat. 
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Refleksion 

Mod slutningen af arbejdet på denne rapport er der diskuteret forskellige alternative retninger og 

vinkler projektet kunne have haft. Her er det både metoder og teorier, samt selve løsningen og retnin-

gen som gruppen har diskuteret. Disse punkter vil opsummeres, hvorefter gruppen vil beskrive nær-

mere, hvad der menes og hvorfor disse punkter er blevet valgt som relevante. Til at starte med havde 

gruppen ikke lavet en ordentlig gennemgang af litteraturen, hvilket resulterede i flere iterationer af 

problemformulering og derfor flere iterationer af projektet. Dette fandtes nødvendigt, da gruppen ikke 

mente, at de første to ud af tre projekt løsninger kunne besvares fyldestgørende, på det halve år grup-

pen havde til projektet. Hvis gruppen havde ændret projektløsningen i stedet for deres projekt tema, 

kunne denne iterationsproces, som resulterede i en ny projektretning, potentielt have været besvaret 

mere fyldestgørende, da projektarbejdet ikke skulle startes forfra tre gange. Gruppen har også disku-

teret hvorvidt Design & Konstruktion bedre kunne have besvaret gruppens problemformulering. Heri-

gennem havde gruppen overvejet at bruge metoder såsom Aktør Netværks Teori, Aktør Mapping, 

Colour Cognitive Maps og forskellige former for aktionsforskning, som blev belyst allerede på første 

semester. Det ville have fjernet fokusset væk fra selve den teknologiske løsningsforslag, gruppen 

præsenterer i rapporten, og i stedet have sat et fokus på miljøet, løsningen skulle indsættes i. Derud-

over ville de også se på hvem der bliver påvirket af denne løsning og hvordan de bliver påvirket. Det 

havde krævet flere undersøgelser og en mere aktiv inddragelse af de brugere i undersøgelses- og 

designprocessen af gruppens løsningsforslag. 

I forhold til gruppens interview er der valgt at lave et kvalitativt interview. Der kunne med fordel 

være blevet udført to eller tre supplerende interviews, hvilket havde givet en dybere forståelse for, 

hvordan det er at være SOSU-studerende og hvilke problematikker der er, både som studerende og 

som vejleder. Interviewene kunne også have været udført som korte ”kvalitative” spørgeskemaer med 

studerende fra forskellige skoler og semestre. Dette ville have givet et bedre indblik i, hvordan det er 

for SOSU-studerende i forhold til den generelle viden, som en vejleder vil have. 

Det har heller ikke været muligt at teste i hvilket omfang, appen kunne have den ønskede effekt i 

samfundet. For at dette kunne testes, skulle en app først være designet, udviklet og testet. Dette er 

uden for realistisk rækkevidde i et projekt som dette, og derfor har gruppen været nødt til at lave 

antagelser om effekten af appen. 
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Som et sidste diskussionspunkt, var gruppen ikke dygtig nok til at trække på den viden og de kontakter 

som gruppens vejleder har. Dette skyldtes i store dele, at gruppen har haft svært ved at finde sig til 

rette i projektemnet og arbejdet hermed. Dette skyldes også det sene retningsskift i projektet. Som en 

kort opsummering, har gruppen fundet, at mange af de komplikationer, der fandtes i løbet af gruppe-

arbejdet, binder sig i forhold til mangelfuld indledende research og det projektskift, der kom heraf. 
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Bilag 1.2 Praktikinformation 
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Bilag 1.3 Vejleder kontakt-side 
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 Bilag 1.4 Billeder brugt på mockups 
 

Forside: 

https://www.pexels.com/photo/elderly-couple-walking-together-14866317/ , taget af Hissetmehurriyeti 

 

Praktik information: 

https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-medical-robe-3714743/ , taget af Jeff Denlea 

 

Vejleder Kontakt-side: 

https://www.pexels.com/photo/woman-using-silver-laptop-2265488/, taget af Marek Levak  

 

 

 

https://www.pexels.com/photo/elderly-couple-walking-together-14866317/
https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-medical-robe-3714743/
https://www.pexels.com/photo/woman-using-silver-laptop-2265488/

